
 

12-odprowadzeniowy elektrokardiogram 

2 x/d 

2,3-dwufosfoglicerynian|2,3-DGP 

24-godz. AUC/MIC 

3. stopień przepływu wieńcowego według TIMI 

4-metylpirazol 

5'-monofosforan inozyny 

5'-monofosforan ksantozyny 

5'-monofosforan rybawiryny 

8-izoprostan 

9-[(karboksymetoksy)metylo] guanina 

abcyksymab 

abrazja opłucnej 

absorpcja antybiotyku 

abulia 

acelullarny 

acetazolamid 

adaptacja osmotyczna|adaptacja do nowych warunków osmotycznych 

adaptacja potasowa 

adefowiru dipiwoksyl|dipiwoksyl adefowiru 

adrenalina 

adrenokortykotropina 

adsorpcja wirusa 

aerozole drobnocząsteczkowe 

aferentne i eferentne drogi przewodzenia 

aglutynacja włośniczkowa 

agnozja wzrokowa 

agonalne łapanie tchu 

agonalne oddechy 

agoniści bakteryjni 

agoniści receptora β2-adrenergicznego|β-adrenolityki 

agregaty 

agregaty płytkowe 

agregaty płytkowe 

akceleracja nadciśnienia tętniczego 

akropachia tarczycowa 

aksetyl cefuroksymu 

aksonalny 

aktywacja kontaktowa układu krzepnięcia 

aktywacja mechanizmów odporności wrodzonej 

aktywacja nerwów czuciowych|uczynnianie nerwów czuciowych 

aktywacja neuroendokrynna 

aktywacja płytek krwi 

aktywacja układu współczulnego 

aktywator plazminogenu 



aktywne przeciw Haemophilus 

aktywność adrenergiczna 

aktywność chemioterapeutyczna 

aktywność czynników krzepnięcia|aktywność koagulacyjna 

aktywność fibrynolityczna 

aktywność in vitro 

aktywność koagulacyjna czynnika IX 

aktywność proteazowa 

aktywność przeciwneuraminidazowa 

aktywność przeciwwirusowa 

aktywność przeciwwirusowa 

aktywność ruchowa 

aktywność wobec 

aktywny proces nowotworowy 

aktywowany czas krzepnięcia 

aktywowany trombiną inhibitor fibrynolizy 

albinizm oczno-skórny 

alergeny środowiskowe 

alergeny wziewne 

alergeny wziewne 

alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna 

alergiczna ziarniniakowatość Churga i Strauss 

alergiczne grzybice oskrzelowo-płucne 

alergiczne zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych|śródmiąższowe zapalenie płuc z nadwrażliwości|AZPP 

alergiczne ziarniniakowe zapalenie naczyń 

alergogenny 

alfa1-antytrypsyna 

alfa2 antyplazmina 

alfentanyl 

algorytm leczenia 

alkalizować 

alkaloidy sporyszu 

alkohol izopropylowy 

alkoholizm 

alograf płuc 

alokacja narządów 

alpha-fetoproteina 

alternatywne leki przeciwwirusowe 

ambulatoryjna parenteralna antybiotykoterapia 

amiloryd 

aminoacyduria 

aminokwas końcowy peptydu trzonu 

aminokwasy pobudzające 

aminokwasy wchodzące w skład mostków 

aminotransferaza asparaginowa 

aminy katecholowe|środki wazopresyjne 



aminy sympatykomimetyczne|aminy presyjne 

amitiozon 

amitryptylina 

amoniogeneza 

amozyt 

ampicylina z sulbaktamem 

amplifikacja kwasów nukleinowych 

ampułka 

amylaza grzybicza 

amyloidoza 

analiza genowa DNA 

analiza powiązań 

analiza retrospektywna 

analiza składu komórkowego 

analiza toksykologiczna 

analizy serologiczne|badania serologiczne 

analogi nukleotydowe 

analogi nukleozydowe 

analogi pod względem strukturalnym 

analogi prostaglandyn 

anastomozy między żyłami wrotnymi a żyłami płucnymi 

anatomia naczyń wieńcowych|anatomia wieńcowa 

anatomiczna przestrzeń martwa 

anatomiczne rozmieszczenie zmian rozedmowych 

anestezjolog 

angiografia konwencjonalna 

angiografia naczyń krezki|angiografia tętnic krezkowych|angiografia naczyń krezkowych 

angiografia naczyń mózgowych|angiografia mózgu 

angiografia płucna 

angiografia rezonansu magnetycznego 

angiografia rezonansu megnetycznego 

angiografia TK 

angiografia z użyciem cewnika 

angiograficznie 

angioplastykana naczyń wieńcowych|PCI|przeskórna rewaskularyzacja wieńcowa|przeskórna interwencja wieńcowa 

angioskopia 

angio-TK|angiografia TK 

aniony białkowe 

aniony kwasów|aniony kwaśne 

anomalia naczyniowa 

anomalie anatomiczne naczyń wieńcowych 

anomalie naczyń wieńcowych 

anomalie układu bodźco-przewodzącego|nieprawidłowości elektrofizjologiczne 

antagonista receptora interleukiny 2 

antagoniści 

antagoniści receptora histaminowego 



antagoniści receptora II dla angiotensyny 

antagoniści receptora muskarynowego 

antagoniści wapnia 

antagonizm do receptora adenozynowego 

antidotum  

antofilyt 

antybiotyk zaliczany do aminocyklitoli 

antybiotyki ketolidowe 

antybiotyki z grupy fluorochinolonów 

antybiotykoterapia 

antygen całkowity 

antygen czynnika VIII:R 

antygen czynnika von Willebranda 

antygen e zapalenia wątroby typu B|HBeAg 

antygen HBs 

antygen HLA-B27|HLA-B27 

antygen sprawczy|antygen wywołujący chorobę 

antygen swoisty względem gruczołu krokowego 

antygen zgodności tkankowej|HLA 

antygeny mikobakterii 

antygeny podejrzewane o wywołanie choroby 

antygeny prątka|antygeny prątków 

antygeny w dużym stopniu swoiste dla gruźlicy 

antygeny złe jakościowo 

anty-IgE 

antymetabolity przeciwbakteryjne 

antymikobakteryjny 

antyproliferacyjny 

antyproteazy 

antysensowny mechanizm działania 

anuria 

aparat nerwowo-mięśniowy 

aparat zastawki dwudzielnej|aparat zastawki mitralnej 

apolipoproteina A-1 

apolipoproteina B 

apoproteina surfaktantowa 

apoptotyczna śmierć komórki|apoptotyczna śmierć komórek 

apoptoza 

apoptoza neuronów 

apoptoza płucnych limfocytów 

arabinogalaktan 

argatroban 

argentyńska gorączka krwotoczna 

arginina-wazopresyna 

argonowa koagulacja plazmowa|koagulacja argonowa  

arterializacja 



arteriografia wieńcowa 

arteriograficzny 

artropatia w przebiegu akromelagii 

arytmie pochodzenia komorowego 

arytmie zwiastujące 

aspergiloza oskrzelowo-płucna|grzybica kropidlakowa oskrzeli i płuc 

aspiracja niewielkich objętości 

aspiracja płynów przy tonięciu|tonięcie 

aspiracja treści żołądkowej 

astenia 

astenia pogrypowa 

astma aspirynowa 

astma aspirynowa 

astma atopowa 

astma burzowa 

astma chwiejna 

astma nieatopowa 

astma nieatopowa|astma wewnętrzna|astma wewnątrzpochodna 

astma u dzieci 

astma wysiłkowa 

astma wywołana jakimś czynnikiem wyzwalającym 

astma zależna od kortykosteroidów 

astma zawodowa 

asymetria źrenic 

asymetryczne niedowłady kończyn 

asystolia 

ataksja móżdżkowa 

atopowe zapalenie skóry 

atorwastatyna 

atrakurium 

atropinowy 

atypowe hiperplastyczne pneumocyty typu II 

autoinfuzja krwi 

autoinokulacja 

automatyczny system do badania posiewu krwi 

autonomiczna kontrola nerwowa 

autonomiczna odpowiedź neuroendokrynna 

auto-PEEP|dynamiczna hiperinflacja 

autoprzeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA) typu C-ANCA 

autoprzeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA) typu p-ANCA 

autoregulacja mózgowa 

autoregulacja naczyń 

autoregulacyjny 

autosomalny gen kodujący akwaporynę 2 

azolowe leki przeciwgrzybicze 

azotemia przednerkowa 



AZPP japońskiego domku letniego 

AZPP laboranta 

AZPP wywołane przez Streptomyces albus 

B karoten 

badania analityczne kohorty 

badania analityczne z grupą kontrolną 

badania angiograficzne 

badania biochemiczne 

badania biochemiczne 

badania biochemiczne krwi 

badania cytologiczne 

badania czynnościowe 

badania czynnościowe 

badania czynnościowe płuc|badania funkcji płuc 

badania czynnościowe tarczycy 

badania czynnościowe układu oddechowego 

badania doświadczalne 

badania epidemiologiczne 

badania epidemiologiczne 

badania histologiczne 

badania izotopowe 

badania kliniczno-kontrolne 

badania kontrolowane placebo|kontrolowane badania z użyciem placebo 

badania laboratoryjne 

badania laboratoryjne 

badania laboratoryjne wykonane przy przyjęciu 

badania laboratoryjne|ocena laboratoryjna 

badania mechanistyczne 

badania mikrobiologiczne 

badania mózgowego przepływu krwi 

badania na zwierzętach 

badania na zwierzętach|wyniki badań przeprowadzonyh na zwierzętach 

badania neuroobrazowe 

badania neuropatologiczne 

badania obrazowe 

badania obrazowe płuc|badania obrazowe klatki piersiowej 

badania obrazowe serca 

badania obserwacyjne 

badania obserwacyjne 

badania określające wrażliwość patogenów na leki przeciwbakteryjne|badania określające wrażliwość bakterii na leki przeciwbakteryjne 

badania oksymetryczne 

badania oparte na hybrydyzacji kwasu nukleinowego 

badania patologiczne 

badania populacyjne 

badania porównawcze 

badania prospektywne 



badania prowadzone w odstępach czasu 

badania przeprowadzone na dużej liczbie młodych osób dorosłych|badanie przeprowadzone na dużej grupie osób dorosłych w młodym wieku 

badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych 

badania przesiewowe 

badania przesiewowe w kierunku anomalii anatomicznych 

badania radiofotograficzne 

badania radiologiczne 

badania radiologiczne z barytem 

badania rodzin 

badania scyntygraficzne 

badania scyntygraficzne|scyntygrafia 

badania seroepidemiologiczne 

badania serologiczne 

badania serologiczne 

badania spektroskopowe 

badania układu krzepnięcia 

badania w kierunku 

badanie aktywności anty-Xa 

badanie autopsyjne|badanie anatomopatologiczne post mortem 

badanie cytologiczne 

badanie cytologiczne 

badanie czynnościowe|metoda czynnościowa 

badanie dna oka 

badanie dopplerowskie 

badanie echokardiograficzne z zastosowaniem funkcji dopplera 

badanie EEG 

badanie elektrofizjologiczne 

badanie elektrofizjologiczne 

badanie elektromiograficzne 

badanie fizykalne|wyniki badania 

badanie gazometryczne 

badanie histologiczne 

badanie histopatologiczne 

badanie histopatologiczne zabarwionych próbek 

badanie HRCT 

badanie HRCT 

badanie immunofluorescencyjne 

badanie kału na obecność krwi utajonej 

badanie kliniczne z użyciem placebo 

badanie kości przy użyciu medycyny jądrowej 

badanie krwi|badania krwi 

badanie MRI 

badanie na obecność krwinek sierpowatych 

badanie neurologiczne 

badanie neuroobrazowe 

badanie neuroobrazowe 



badanie odporności komórkowej 

badanie oftalmoskopem|badanie dna oka 

badanie okulistyczne 

badanie okulistyczne 

badanie palpacyjne 

badanie per rectum 

badanie plwociny w kierunku obecności prątków kwasoopornych 

badanie płynu stawowego|nakłucie stawu 

badanie pod kątem kryształów 

badanie porównawcze|porównanie działania 

badanie przeciwciał 

badanie radiologiczne klatki piersiowej|radiogram klatki piersiowej 

badanie radiologiczne promieniem poziomym w pozycji leżącej na boku 

badanie rentgenowskie 

badanie serca metodą rezonansu magnetycznego o wysokiej rozdzielczości 

badanie spektroskopowe 

badanie TK 

badanie typu open-label 

badanie układu nerwowo-mięśniowego 

badanie układu oddechowego i krążenia 

badanie układu ruchu 

badanie ultrasonograficzne 

badanie ultrasonograficzne żył głębokich 

badanie wykrywające stężenie D-dimerów|oznaczenie D-dimerów 

bagassoza 

bakteremia w przebiegu pneumokokowego zapalenia płuc 

bakteremia wywołana MRSA 

bakterie beztlenowe 

bakterie flory jelitowej 

bakteriologiczny 

bakteriostatyczna aktywność|bakteriostatyczna aktywność leku 

bakteriostaza 

bańka powietrza w żołądku 

bardzo silny ból 

bardzo wysokie dawki 

bariera kłębuszkowa 

bariera nabłonkowa 

barwienie eozyną 

barwienie Hansela 

barwienie hematoksyliną 

barwienie immunofluorescencyjne 

barwienie metodą Grama 

barwienie metodą Papanicolaou 

barwienie na żelazo 

bentyromid 

benzodiazepiny 



betaina 

betazol 

bez arytmii 

bez atopii|nieatopowy 

bez cech martwicy 

bez dodatkowych chorób|bez chorób towarzyszących|bez chorób współistniejących 

bez ketonemii 

bez kontrastu 

bez obecności 

bez obrzęków 

bez ochyleń 

bez podania środka kontrastującego 

bez przebicia 

bez sinicy 

bez tworzenia ziarniniaków 

bez wdrożenia odpowiedniego leczenia 

bez zaburzeń rozwojowych 

bezbarwny 

bezdechy ośrodkowe 

bezkomórkowa hemoglobina 

bezpośredni inhibitor trombiny 

bezpośrednie badanie mikroskopowe w kierunku obecności prątków kwasoopornych 

bezpośrednie badanie wymazu pod kątem obecności danej bakterii 

bezpośrednie działanie 

bezpośrednie podawanie leku do zmian chorobowych 

bezpośrednie związanie dopełniacza z uszkodzoną tkanką 

bezpośrednio do zmiany chorobowej 

bezsenność 

bezsenność polegająca na trudności w utrzymywaniu snu 

bezstrukturalny 

beztlenowe przemiany metaboliczne 

beztłuszczowa masa ciała 

będący cholinolitykiem 

będący czynnikiem predykcyjnym 

będący posocznicą 

białka antykoagulacyjne|białka o właściwościach przeciwkrzepliwych 

białka błon komórkowych 

białka krzepnięcia 

białka prokoagulacyjne 

białka prokoagulacyjne|czynniki prokoagulacyjne 

białka rozpoznające molekuły mikroorganizmów 

białka zwierząt 

białko aktywujące 1|AP-1 

białko Bence-Jonesa w szpiczaku mnogim 

białko C 

białko całkowite 



białko gruźlicze 

białko podstawno-boczne 

białko podstawowe mieliny 

białko Smith 

białko Tamma-Horsfalla 

białkomocz kłębuszkowy 

białkomocz nefrotyczny 

białkowy inhibitor C1-esterazy 

biegunka podróżna 

biegunka z kwasów żółciowych 

biegunki o charakterze osmotycznym 

biegunki o charakterze wydzielniczym 

bierne narażenie na dym tytoniowy 

biguanidy 

bilirubina całkowita 

biochemiczne wskaźniki niedywolności nerek 

biodostępność 

biofeedback 

biofizyczny 

biomarkery sercowe w surowicy|poziom sercowych biomarkerów w surowicy 

bioniezgodność 

bioniezgodny 

biopsja aspiracyjna igłowa przez ścianę klatki piersiowej 

biopsja chirurgiczna 

biopsja cienkoigłowa|aspiracja cienkoigłowa 

biopsja igłowa z aspiracją|biopsja igłowa aspiracyjna 

biopsja kości 

biopsja mazi stawowej 

biopsja otrzewnej 

biopsja płuca na drodze torakoskopii 

biopsja skóry 

biopsja tętnicy skroniowej 

biopsja tkanki tłuszczowej 

biopsja węzłów chłonnych 

biorcy przeszczepu narządów miąższowych|biorcy narządów miąższowych|osoby po przeszczepach narządów litych 

biorcy przeszczepu szpiku|biorcy przeszczepów szpiku kostnego 

biozgodny 

biwalirudyna 

blaszka miażdżycowa 

blaszki opłucnej 

blaszki opłucnowe|obecność blaszek opłucnowych 

blednięcie skóry 

bliznowacenie jednostek pęcherzykowo-włośniczkowych 

blok AV 3. stopnia|blok przedsionkowo-komorowy III stopnia|całkowity blok serca 

blok AV drugiego stopnia typu Mobitz II 

blok metaboliczny 



blok operacyjny 

blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa 

blok serca trzeciego stopnia 

blokada 

blokada aldosteronu 

blokada nerwowo-mięśniowa|zablokowanie złącza nerwowo-mięśniowego 

blokada β-adrenergiczna 

bloker receptora adrenergicznego alfa|bloker receptora α- adrenergicznego 

blokery kanału wapniowego|antagoniści kanału wapniowego|Ca-blokery 

blokery receptora angiotensyny|ARB 

błąd standardowy 

błądzące oczy|wrong-way eyes 

błona celulozosyntetyczna|błona zbudowana ze zmodyfikowanej celulozy 

błona dializacyjna 

błona endosomalna 

błona hialinowa 

błona kuprofanowa 

błona pęcherzykowo-włośniczkowa|bariera pęcherzykowo-włośniczkowa 

błona podstawna kłębuszków nerkowych 

błona podstawna pęcherzykowo-włośniczkowa 

błona podstawna pęcherzyków płucnych 

błona poliakrylonitrylowa 

błona polimetyloakrylatowa 

błona polisulfonowa 

błona śluzowa dróg oddechowych 

błonowe molekuły 

błony fosfolipidowe 

błony neuronalne 

błony podstawne pęcherzyków 

boczne grupy aminowe 

boczne grupy hydroksylowe 

bodziec wentylacyjny 

bodźce zewnętrzne i wewnętrzne 

bogatobiałkowy 

bogaty w lipidy rdzeń 

bolesność kąta żebrowo-kręgowego 

bolesność mięśni dystalnych 

bolesność podczas ruchów gałek ocznych 

bolesność wyrostka mieczykowatego mostka|xiphoidalgia 

bolesność wzdłuż przebiegu żył głębokich 

ból 

ból głowy w okolicy potylicznej 

ból jąder 

ból niedokrwienny 

ból okolicy pachwin 

ból opłucnowy 



ból opłucnowy|bóle opłucnowe 

ból pooperacyjny 

ból przedniej części klatki piersiowej 

ból stawów 

ból w miednicy małej 

ból w okolicy pośladków|ból pośladków 

ból w okolicy potylicznej 

ból w okolicy tylnej części szyi 

ból zamostkowy 

ból|dolegliwości bólowe 

bóle kostno-mięśniowe 

bóle mięśniowe 

bóle mięśniowo-kostne 

bóle stawów 

brać udział w metabolizmie 

bradyarytmie|bradykardie 

bradykardia zatokowa 

brak białkomoczu w teście paskowym 

brak czynności mózgu 

brak efektu działania steroidów 

brak obecności załamków P 

brak obecności załamków P 

brak odruchu źrenic na światło 

brak reakcji źrenic 

brak reakcji źrenic na światło 

brak ruchów gałek ocznych w odpowiedzi na obracanie głowy 

brak śledziony 

brak wrażliwości 

brak współpracy chorego 

brak wydzielania śluzu w drogach oddechowych 

brak zabezpieczenia drożności dróg oddechowych 

brak zrostu 

brodawki okolic anogenitalnych 

bromek 

bromek ipratropium 

bromek ipratropium 

bromek tiopropium 

bronchofiberoskop 

bronchofiberoskopia w wykonaniem BAL 

bronchomalacja 

bronchoskopia 

bronchoskopia fluorescencyjna 

bronchoskopia giętkim fibroskopem 

bronchoskopowy 

brucelloza 

bruzda międzyguzkowa kości ramiennej 



brzuszna część mostu 

budowa 

budowa żuchwy 

bufory chemiczne 

bulla rozedmowa 

bulwiasty 

bumetanid 

bupropion 

być materiałem zatorowym|przedostawać się 

być odpowiedzialnym za zjadliwość 

byssinoza 

całkowita aktywność hemolityczna dopełniacza|CH50 

całkowita aktywność metaboliczna mózgu 

całkowita endoproteza stawu biodrowego|operacja plastyki stawu biodrowego|plastyka stawu biodrowego|operacja wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego 

całkowita frakcja wyrzutowa 

całkowita ilość wody zawarta w organizmie|całkowita zawartość wody w organizmie|całkowita woda ustroju 

całkowita ilość wydalanej wody 

całkowita ilość wydalanych substancji rozpuszczonych 

całkowita zawartość jonu potasowego w organizmie 

całkowite uszkodzenie korowe 

całkowite wyzdrowienie 

całkowite zamknięcie 

całkowite zamknięcie tętnicy dozawałowej 

całkowity blok przedsionkowo-komorowy 

całkowity klirens 

całkowity paraliż 

całkowity powrót do zdrowia 

całkowity poziom leku 

całkowity|globalny 

całonocne poszczenie 

całoroczne alergeny 

całoroczny 

cecha diagnostyczna 

cechujące się podobną budową 

cechujący się dobrą tolerancją 

cechujący się nadmierną zakaźnością 

cechy antygenowe 

cechy kliniczne 

cechy obrazu typowego dla danej choroby|obraz typowy dla danej choroby 

cechy rasowe 

cefaklor 

cefdinir 

cefmetazol 

cefonicyd 

ceforanid 

cefotetan 



cefprozil 

ceftibuten 

cele działań terapeutycznych|cele terapeutyczne 

celekoksyb 

celiakia 

centralna mielinoliza mostu 

centralna wazokonstrykcja 

centralne bezdechy podczas snu|zespół CBS|CBS 

centralne cewniki żylne 

centralne wkłucie żylne 

centralny napęd oddechowy|napęd oddechowy związany z OUN 

ceroidopodobny 

cewka łącząca 

cewki nerkowe 

cewki zbiorcze w zewnętrznej części rdzenia 

cewkowo-kłębuszkowa odpowiedź zwrotna 

cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek 

cewkowo-śródmiąższowy 

cewnik donaczyniowy|cewnik dożylny 

cewnik o dużej średnicy 

cewnik otrzewnowy 

cewnik tętnicy płucnej|cewnik prawego serca|cewnik Swana-Ganza 

cewnik z balonikiem 

cewnik z mufką 

cewnik z tętnicy płucnej|cewnik umieszczony w tętnicy płucnej 

cewnik zakładany do pęcherza moczowego przez cewkę moczową 

cewniki donaczyniowe 

cewniki wewnątrznaczyniowe 

cewnikowanie lewego serca 

cewnikowanie prawego serca 

cewnikowanie serca prawego 

cewnikowanie tętnicy płucnej 

cewnikowanie żyły centralnej 

charakterystyczna cecha choroby 

charakterystyka pacjenta 

charakteryzujący się dużą biodostępnością 

charakteryzujący się niewielką czułością 

charakteryzujący się wysokim stopniem oczyszczenia 

chelatowany 

chemioterapeutyczny 

chemioterapeutyki 

chemioterapia łączona|leczenie łączone 

chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne anty-TNF-α 

chimeryczne mysio-ludzkie monoklonalne przeciwciała klasy IgG 

chinapryl 

chinidyna 



chiropraktyka 

chirurg naczyniowy 

chirurgia klatki piersiowej wspomagana wideo 

chirurgiczne leczenie choroby nowotworowej|operacyjne leczenie nowotworu 

chirurgiczne leczenie nowotworów narządu rodnego 

chirurgiczne leczenie złamania kości udowej 

chirurgiczne odbarczenie przestrzeni podbarkowej 

chirurgiczne usunięcie guza mózgu 

chirurgiczne zaklipsowanie (tętniaka) 

chirurgiczne zamykanie tętniaków klipsami naczyniowymi 

chlordiazepoksyd 

chlorek potasowy 

chlorek wapnia 

chloride shunt 

chlorkorrhea 

chlorowodorek sewelameru 

chlorpropamid 

chłoniak płuc 

chłoniakowaty 

chodzenie stopą za stopą w jednej linii 

cholestatyczne zapalenie wątroby 

cholinolityki 

choreoatetoza 

choroba Addisona 

choroba cewkowo-śródmiąższowa 

choroba Christmasa 

choroba dolnych dróg oddechowych|choroba dolnego odcinka układu oddechowego|zakażenie dolnych dróg oddechowych 

choroba dolnych dróg oddechowych|zapalenie dolnych dróg oddechowych 

choroba dróg oddechowych 

choroba drwala 

choroba genetycznie uwarunkowana 

choroba górnych dróg oddechowych 

choroba gruczołu krokowego 

choroba hodowców grzybów|płuco hodowców pieczarek 

choroba hodowcy gołębi 

choroba Kikuchi|martwicze histiocytarne zapalenie węzłów chłonnych 

choroba Kimury 

choroba kości 

choroba krwotoczna 

choroba leczona zachowawczo 

choroba Libmanna-Sachsa 

choroba lipidowa 

choroba miąższu płucnego 

choroba mózgu|schorzenie wewnątrzczaszkowe 

choroba naczyniowo-nerkowa|choroba naczyń nerkowych 

choroba naczyń krwionośnych 



choroba naczyń OUN|schorzenie naczyniowo-mózgowe 

choroba neurologiczna 

choroba neuronu ruchowego 

choroba Niemanna-Picka 

choroba nowotworowa z przerzutami 

choroba obejmująca pęcherzyki płucne 

choroba oddechowo-krążeniowa 

choroba opłucnej 

choroba Oslera-Rendu-Webera 

choroba płuc 

choroba płuc obejmująca zapalenie oskrzelików i zapalenie śródmiąższowe płuc 

choroba Potta 

choroba poza miąższem płuc|choroba, która nie obejmuje miąższu płuc 

choroba pracujących przy tytoniu 

choroba przeszczep-przeciwko-gospodarzowi 

choroba psychiczna 

choroba spowodowana przebywaniem na dużych wysokościach|choroba dużej wysokości 

choroba spowodowana spichrzaniem żelaza 

choroba strzechy 

choroba śródmiąższowa płuc 

choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików 

choroba tkanki łącznej 

choroba trzustki 

choroba typu przeziębieniowego 

choroba układu krwiotwórczego 

choroba układu nerwowo-mięśniowego 

choroba układu oddechowego 

choroba układu oddechowego 

choroba układu oddechowego 

choroba układu pokarmowego|choroby przewodu pokarmowego 

choroba układu sercowo-naczyniowego 

choroba układu sercowo-naczyniowego 

choroba układu sercowo-naczyniowego 

choroba von Willebranda 

choroba wątroby 

choroba wywołana infekcją rynowirusową 

choroba z niedożywienia 

choroba z reaktywacji 

choroba zagrażająca życiu|stan krytyczny|ciężki stan chorego|choroba krytyczna|ciężka choroba 

choroba zakrzepowo-zatorowa żył 

choroba zasadnicza 

choroba zastawek|wady zastawkowe|wada zastawkowa 

choroba zatorowo-zakrzepowa tętnic i żył 

choroba ziarniniakowa płuc 

choroba ziarniniakowa płuc 

choroba związana z wykonywanym przez pacjenta zawodem 



chorobowość w wyniku zabiegu chirurgicznego 

choroby cytomegalowirusowe 

choroby dermatologiczne 

choroby dotyczące układów innych niż oddechowy 

choroby immunologiczne 

choroby metaboliczne 

choroby naciekowe 

choroby nerwowo-mięśniowe dotyczące układu oddechowego|zaburzenia nerwowo-mięśniowe obejmujące mięśnie oddechowe|zaburzenia nerwowo-mięśniowe dotyczące układu oddechowego 

choroby o objawach podobnych do zapalenia płuc 

choroby obejmujące miąższ płucny 

choroby restrykcyjne ściany klatki piersiowej 

choroby spoza układu oddechowego 

choroby sprzyjające trombofilii 

choroby tkanki łącznej 

choroby układu krzepnięcia 

choroby z naciekaniem 

choroby z odnerwienia 

choroby związane z naciekami o charakterze limfocytarnym|choroby przebiegające z tworzeniem nacieków limfocytarnych 

choroby związane z narażeniem na azbest 

choroby, w przebiegu których następuje zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej 

chorzy na astmę 

chorzy na astmę 

chorzy na gruźlicę 

chorzy na hemofilię B 

chorzy po zabiegach ortopedycznych 

chorzy po zawale serca|pacjenci po zawale serca 

chorzy z hemofilią|chorzy na hemofilię 

chorzy z występującymi inhibitorami|pacjenci z obecnością inhibitorów 

chromanie żuchwy 

chromolipid 

chryzolit 

chudnięcie 

ciała obce 

ciałka żelaziste 

ciastowaty obrzęk 

ciągła cykliczna dializa otrzewnowa 

ciągła żylno-żylna hemodiafiltracja 

ciągła żylno-żylna hemodializa 

ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych|wentylacja w trybie CPAP 

ciągłość ściany komórkowej|integralność ściany komórkowej 

ciągły zapis EKG 

ciąża obumarła 

cienka igła 

cieszący się dobrym zdrowiem 

ciężar właściwy 

ciężka choroba układowa 



ciężka hipoksemia 

ciężka niedoczynność tarczycy 

ciężka pandemia 

ciężka sepsa|ciężka posocznica 

ciężka toksyczność 

ciężka utrata jonu potasowego z organizmu|ciężki niedobór jonu potasowego  

ciężka β-talasamia 

ciężki oddech 

ciężki oddech 

ciężkie niedociśnienie 

ciężkie zapalenie płuc 

ciężko chorzy 

ciężko upośledzona funkcja lewej komory serca|znacznie upośledzona funkcja LV 

ciężkość choroby 

ciężkość przebiegu 

ciśnienie hydrostatyczne w naczyniach włosowatych 

ciśnienie kłębuszkowe 

ciśnienie końcowo-rozkurczowe prawej komory 

ciśnienie końcowoskurczowe lewej komory 

ciśnienie końcowowydechowe 

ciśnienie napełniania 

ciśnienie napełniania komór serca 

ciśnienie napełniania lewego przedsionka 

ciśnienie napełniania lewej komory 

ciśnienie osmotyczne 

ciśnienie osmotyczne moczu 

ciśnienie osmotyczne panujące w tkance śródmiąższowej rdzenia nerki 

ciśnienie osmotyczne płynu zewnątrzkomórkowego 

ciśnienie osmotyczne substancji koloidowych 

ciśnienie otwarcia 

ciśnienie parcjalne tlenu 

ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej 

ciśnienie parcjalne tlenu we krwi żylnej 

ciśnienie pary wodnej 

ciśnienie perfuzji 

ciśnienie perfuzyjne mózgu 

ciśnienie PMR 

ciśnienie przesączania nerkowego 

ciśnienie przezpłucne|transpulmonary pressure|ciśnienie transpulmonarne 

ciśnienie przezprzeponowe 

ciśnienie sprężyste płuc 

ciśnienie tętnicze 

ciśnienie ultrafiltracji kłębuszkowej 

ciśnienie w drogach oddechowych 

ciśnienie w drogach oddechowych w fazie plateau|plateau ciśnienia w drogach oddechowych 

ciśnienie w jamie opłucnej 



ciśnienie w naczyniach płucnych 

ciśnienie w prawym przedsionku 

ciśnienie w przedsionku 

ciśnienie w przełyku|ciśnienie wewnątrzprzełykowe 

ciśnienie w żyle szyjnej|tętno żylne na żyle szyjnej 

ciśnienie w żyle wrotnej 

ciśnienie wdechowe 

ciśnienie wdechowe mierzone w drogach oddechowych 

ciśnienie wewnątrzbrzuszne 

ciśnienie|napięcie 

citalopram 

Cl- shunt|przeciek Cl- 

co 12 godz. 

co 2 godz. 

cofanie się krwi do serca w związku z przeciekiem zastawki aorty|cofanie się krwi z aorty do serca 

cofnięcie żuchwy ku tyłowi 

CO-oksymetr 

cukry heksozy 

cukrzyca typu 2 

cukrzycowa kwasica ketonowa 

cukrzycowe owrzodzenia stopy 

cutis verticis gyrata 

cwał 

cykl oddechowy 

cykl replikacyjny 

cykl wdechowy|cykl wdechu 

cykl witaminy K 

cykl życiowy 

cykl życiowy|stadia rozwojowe 

cykler 

cykliczne, podstawowe polipeptydy 

cykliczny antybiotyk peptydowy 

cyklobenzapryna 

cyklodekstryna 

cymetydyna 

cysteinylowe leukotrieny 

cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki 

cytotoksyczne limfocyty T związane z antygenami MHC klasy I 

cytrynian sodu 

cyzapryd 

czas choroby 

czas częściowej tromboplastyny po aktywacji|APTT|czas kaolinowo-kefalinowy  

czas częściowej tromboplastyny, po aktywacji 

czas gojenia 

czas krwawienia 

czas lizy euglobulin 



czas niedokrwienia 

czas od pierwszego kontaktu z systemem opieki zdrowotnej do rozpoczęcia podawania leku fibrynolitycznego 

czas od przybycia pacjenta do szpitala do czasu wykonania PCI|czas od przybycia pacjenta do szpitala do napełnienia balonu 

czas od przybycia pacjenta do szpitala do podania leku|czas od przybycia do szpitala do rozpoczęcia dożylnego leczenia fibrynolitycznego 

czas pobytu w szpitalu 

czas protrombinowy|PT 

czas przeżycia płytek 

czas reptylazowy 

czas szczytu zachorowań epidemicznych 

czas trombinowy|TT 

czas wentylacji mechanicznej 

czas wstrzymania oddechu 

czas, po jakim stężenie w surowicy przekracza MIC|t>MIC|czas, w którym stężenie antybiotyku w surowicy pozostaje powyżej MIC|czas utrzymywania się stężenia leku w surowicy powyżej MIC 

cząsteczki bakteryjne 

cząstki adhezyjne 

cząstki DAMP 

cząstki kropelkowe|kropelki 

cząstki olejów napędowych 

czerwienica prawdziwa|choroba Vaqueza|policytemia prawdziwa 

czerwone ciałka krwi 

częstoskurcz komorowy 

częstoskurcz ortostatyczny 

częstoskurcze komorowe 

częstoskurcze komorowe|częstoskurcz komorowy 

częstość hospitalizacji|liczba hospitalizacji 

częstość i sposób oddychania 

częstość oddechów 

częstość wyników fałszywie dodatnich 

częstość zgonów|odsetek przypadków zakończonych zgonem 

częstotliwość nawrotów 

części płuc 

części zależne płuca 

częściowa obturacja oskrzeli 

częściowa wentylacja płynowa 

częściowa wentylacja płynowa z zastosowaniem perfluorokarbonu 

część obwodowa 

część przednio-boczna podwzgórza 

czop śluzowy 

czopy śluzowe 

czteroczłonowy pierścień β-laktamowy 

czuciowe odruchy nerwowe 

czułość 

czułość diagnostyczna 

czułość|częstość|wyniki posiewów|pozwolić|skuteczność 

czynna diureza wody|brisk water diuresis 

czynna hemoliza 



czynna postać 

czynne związki azotowe 

czynnik antydiuretyczny 

czynnik drażniący|drażniący 

czynnik ekstrakcji tkankowej dla O2 

czynnik etiologiczny choroby 

czynnik fibrynolityczny|fibrynolityk 

czynnik hamujący makrofagi 

czynnik jądrowy kB 

czynnik krzepnięcia 

czynnik osmotyczny 

czynnik prognostyczny 

czynnik przyczynowy 

czynnik przyspieszający rozkład|DAF 

czynnik przyśpieszający 

czynnik rokowniczy|czynnik prognostyczny 

czynnik sprawczy 

czynnik uszkadzający 

czynnik wskazujący na daną chorobę 

czynnik wykazujący silne działanie chemotaktyczne w stosunku do neutrofili 

czynnik wyzwalający|czynnik pobudzający 

czynnik zapoczątkowujący ciąg patogenetyczny 

czynnik zewnętrzny, wyzwalający chorobę 

czynniki fibrogenne 

czynniki genetyczne 

czynniki genetyczne 

czynniki inne niż metaboliczne 

czynniki inne niż oddechowe 

czynniki krzepnięcia krwi 

czynniki neurotroficzne|neurotropiny 

czynniki pobudzające zwiększone wydzielanie  

czynniki potencjalnie toksyczne 

czynniki regulujące adhezję komórkową 

czynniki ryzyka choroby wieńcowej 

czynniki toksyczne|toksyczne związki 

czynniki uczulające 

czynniki zakłócające 

czynniki zanieczyszczające powietrze 

czynniki złej prognozy 

czynniki żywieniowe 

czynności ukierunkowane na rehabilitację 

czynnościowa objętość zalegająca|FRC 

czynność cewek 

czynność elektryczna 

czynność klatki piersiowej 

czynność lewej komory 



czynność oddechowa 

czynność oddychania|czynność wentylacyjna 

czynność płuc i serca 

czynność wątroby 

czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki 

czynościowa niedomoga śledziony 

czysta kwasica hiperchloremiczna 

czysta kwasica z LA 

czyste niedotlenienie 

ćwiczenia wspomagające układ krążenia 

dający dodatni wynik w barwieniu PAS 

dający odgłos opukowy jawny 

dalfoprystyna 

danaparoid 

danazol 

dane dotyczące wrażliwości bakterii 

dane o historii choroby|dane z wywiadu 

dane pochodzące z badań obserwacyjnych 

dantrolen 

dapsone 

dawcy zmarli 

dawka na kg masy ciała 

dawka nasycająca 

dawka podtrzymująca 

dawka zakażająca 

dawkowanie leków 

decyzje o odpowiednim leczeniu 

defekt kanałów otwieranych napięciem 

defekt sekrecji 

defekt zagęszczania|defekt zagęszczania moczu 

defekty w białku dyneinowym 

deficyty funkcji poznawczych 

deficyty ogniskowe 

deficyty ruchowe 

deformacja typu nosa siodełkowatego 

deformacja w postaci ustawienia zgięciowego|zgięciowa deformacja 

deformacje twarzoczaszki 

degradacja cytoszkieletu 

degradujący elastynę 

dehydrogenaza α-ketoglutarowa|dehydrogenaza α-ketoglutaranu 

dejonizacja 

dekompensacja|zaburzenie 

dekortykacja|odkorowanie 

delawirdyna 

delirium z pobudzeniem 

demielinizacja pnia mózgu 



demielinizacyjny 

depolaryzacja błon komórkowych 

depresja oddechowa centralna 

depresyjny wpływ 

desaturacja 

desaturacja 

destabilizujący 

destrukcja miąższu płucnego 

detektor TK|skaner TK 

determinanty genetyczne 

dezimipramina 

dezoksycholan AmB 

dezorganizacja myślenia 

dezypramina 

diacetylomorfina 

diagnostyczna punkcja opłucnej 

diagnostyka 

diagnostyka chorób płuc 

diagnostyka etiologiczna|określenie czynnika etiologicznego|rozpoznanie czynnika etiologicznego 

diagnostyka zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej 

diagram słupkowy 

dializa|dializoterapia 

dializator 

dializator kapilarny 

dializoterapia 

dializowany|hemodializowany 

diaminopirymidyna 

diazepam 

diazotan izosorbidu|dwuazotan izosorbidu 

dieta bogata w węglowodany 

dieta eliminacyjna 

dieta niskosodowa 

dieta uboga w węglowodany 

dieta ubogotłuszczowa 

dieta z niską zawartością białek 

dietetyczne ograniczenia w przyjmowaniu potasu 

dihydropirydyny 

dipropionian beklometazonu 

diuretyki oszczędzające potas|leki moczopędne oszczędzające potas 

diuretyki pętlowe 

diuretyki pętlowe|leki moczopędne pętlowe 

diuretyki tiazydowe|tiazydowe leki moczopędne 

diureza alkaliczna 

diureza po odblokowaniu obstrukcji w drogach moczowych 

diureza substancji rozpuszczonych 

dizoproksyl tenofowiru w postaci fumaranu 



dławica klasy IV 

dławica piersiowa 

dławica Prinzmetala|angina Prinzmetala|dławica naczynioskurczowa|dławica odmienna|angina inversa 

dławica spoczynkowa 

dłoniowa powierzchnia przedramienia 

długo działający 

długo działający tarczycowy czynnik stymulujący 

długotrwała obecność cewnika w żyłach centralnych 

długotrwałe leczenie 

długotrwałe leczenie| 

dnawe zapalenie stawu 

do ciała szklistego 

do jamy stawu 

do wkłucia centralnego 

dobierani zgodnie z grupą krwi 

dobowa zbiórka moczu 

dobrać 

dobrze nawodniony 

dobrze odgraniczony 

dobrze odgraniczony 

dobrze rozpuszczalny w tłuszczach 

dobrze ukierunkowane badania 

dobrze wchłania się po podaniu doustnym 

dobrze zbudowany 

docelowa struktura komórkowa|struktura docelowa|miejsce docelowe 

docelowe dla antybiotyku struktury 

dochodzić do zdrowia|odkryć 

dodatkowe mięśnie oddechowe 

dodatkowe podawanie|dołączenie 

dodatni bilans H+ 

dodatni test bezdechu 

dodatnie ciśnienie brzuszne 

dodatnio dwułomny 

dodatnio naładowany 

dojelitowe sondy zakładane przez nos i służące żywieniu chorego 

dokładna kontrola poziomu glukozy|ścisła kontrola poziomu glukozy 

dokładnie wykonane badania mikrobiologiczne 

dokładnie zebrany wywiad chorobowy 

dokonać biopsji 

dokonywać odłączenia 

doksepina 

dokuczliwy 

dolegliwości dyzuryczne 

dolegliwości stawowe 

dolegliwości z układu pokarmowego 

dolegliwości|problemy chorobowe 



dolna część międzymózgowia 

dolne części płuc 

dolne części płuc|dolne pola płucne|dolne segmenty płuc 

dołki 

domieszka krwi 

domowe leczenie ran 

doopłucnowy 

dopasowanie wentylacji i perfuzji 

dosercowo 

dostarczanie chlorku sodu do kanalika dystalnego 

dostarczanie do dystalnej części nefronu 

dostarczanie substancji rozpuszczonych do dystalnej części nefronu|dostarczanie substancji rozpuszczonych do kanalika dystalnego 

dostarczenie niezbędnych składników odżywczych 

dostęp dializacyjny|dostęp naczyniowy 

dostęp do żył 

dostępność biologiczna po podaniu doustnym 

dostępny w postaci preparatów do użycia dożylnego i doustnego 

dostępny w postaci preparatów doustnych 

dostosowanie dawki 

dot. chrząstek 

dot. dużych stawów 

dot. hipokampa 

dot. klatki piersiowej 

dot. małych stawów|dot. drobnych stawów 

dot. miąższu płucnego 

dot. moczowodów 

dot. nabłonka dróg oddechowych 

dot. namiotu 

dot. odcinka lędźwiowo-krzyżowego 

dot. podstawy płuc 

dot. pylicy 

dot. szczytów płuc 

dot. ślinianek (przyusznych) 

dot. tchawicy i oskrzeli 

dot. tętnicy 

dot. układu chłonnego 

dot. układu kostno-stawowego 

dot. układu nerwowego|o charakterze neurologicznym 

dot. więzadeł 

dotatnie ciśnienie wewnętrzne 

dotętnicze leki rozszerzające naczynia 

dotętniczy|podawany dotętniczo 

dotkliwy 

dotyczący ściany przedniej 

dousta zawiesina 

doustne leki przeciwcukrzycowe 



doustny "puls" steroidowy 

dowóz 

doznania związane z oddychaniem 

dożylna podaż płynów 

dożylne podawanie dużej ilości płynów 

dożylne podawanie płynów 

dożylne podawanie roztworu soli fizjologicznej 

dożylne podawanie|podanie leku i.v. 

dożylne stosowanie leków β-sympatykomimetycznych 

dożylny środek znieczulający 

dół międzykłykciowy kości udowej 

drażniący 

drażnienie ostrzem szpilki 

dren Blakemore'a 

drenaż komorowy 

drenaż komorowy PMR|zastosowanie drenażu komorowego PMR 

drenaż limfatyczny 

drenaż stawu 

dreny założone do klatki piersiowej 

drętwienie ust 

drętwienie wokół ust 

drgawki 

drobne oskrzela|obwodowe drogi oddechowe 

drobne żyły 

drobnoustroje grzybicze 

drobnoustrój pasożytniczy 

droga doustna|podawanie doustne 

droga odruchu cholinergicznego 

droga podania 

droga przemian leukotrienów 

droga wejścia 

droga wewnątrzpochodna 

droga zewnątrzpochodna 

drogą dosercową 

drogą kropelkową 

drogi łączące 

drogi ruchowe 

drogi żółciowe 

drożdżyca ustno-gardłowa|kandydoza jamy ustnej i gardła 

drożność światła dróg oddechowych 

drugi ton serca 

drugiego rzutu 

dryf antygenowy|antigenic drift 

drżenia 

drżenia mięśniowe 

drżenia mięśniowe 



duloksetyna 

duszność 

duszność pojawiająca się w nocy 

duszność w pozycji leżącej|duszność spoczynkowa zmuszająca chorego do przybrania pozycji siedzącej 

duszność w pozycji pionowej, zmniejszająca się po położeniu się|platypnea 

duszność wysiłkowa 

duszność wywołana zaburzeniami w układzie krążenia 

duża depresja|ciężka depresja 

duża ilość komórek 

duże badania populacyjne 

duże drogi oddechowe|duże oskrzela 

duże naczynia krwionośne 

duże naczynia|duże naczynia krwionośne 

duże płytki krwi|duże cząsteczki płytkowe 

duże różnice w ilości oddawanego moczu 

duże stawy, które dźwigają ciężar ciała 

duży zabieg chirurgiczny|duża operacja|duże zabiegi operacyjne 

duży|znacznego stopnia 

dwuacetylowy 6-deoksyester 

dwuetylokarbamazyna 

dwufazowe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych|mechaniczne wspomaganie oddychania za pomocą dwufazowego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych 

dwufosforan cydofowiru 

dwuizocyjanki 

dwułomność 

dwułomny 

dwutlenek azotu 

dwutunelowy 

dwuwęglan sodu 

dwuwiązkowy 

dwuwiązkowy blok serca 

dyfuzja gazów 

dyfuzyjne natlenowanie 

dysfibrynogenemia 

dysfunkcja cewki bliższej 

dysfunkcja czynnika VIII 

dysfunkcja fizjologiczna 

dysfunkcja lewej komory 

dysfunkcja mięśnia sercowego 

dysfunkcja układu autonomicznego 

dysfunkcja układu nerwowego|zaburzenia funkcji neurologicznych 

dyskomfort spowodowany anginą 

dyskomfort w nadbrzuszu 

dyskomfort w okolicy podmostkowej|uczucie dyskomfortu w okolicy zamostkowej 

dysplazja arytmogenna prawej komory|arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa 

dysproteinemia 

dysrytmie komorowe 



dystalna część łożyska naczyniowego 

dystalna część nefronu 

dystalna kręta cewka nerkowa 

dystalna nerkowa kwacica cewkowa|NKC typu 1|dystalna NKC 

dystalna, aksonalna neuropatia czuciowo-ruchowa 

dystalne paliczki 

dystalny obszar łożyska naczyń wieńcowych 

dystroficzne zmiany keratotyczne 

dystroficzne zwapnienia w naczyniach krwionośnych 

dystrybucja leku 

działać kardiodepresyjnie 

działać na zasadzie 

działać objawowo|złagodzić objawy 

działające do wewnątrz opory sprężyste płuc 

działający jako adiuwant 

działający na pałeczki Pseudomonas aeruginosa|skuteczny przeciwko Pseudomonas 

działający na układ immunologiczny 

działający na układ naczyniowy 

działający na zasadzie kompetecyjności 

działający na|skuteczny przeciwko 

działania niepożądane 

działania niepożądane leków 

działania niepożądane podczas wlewu 

działania ochronne 

działania ogólne 

działania profilaktyczne 

działania uboczne leków 

działanie 

działanie addycyjne 

działanie addycyjne 

działanie aktywnych czynników transkrypcyjnych 

działanie chronotropowo dodatnie 

działanie depresyjne na OUN 

działanie inotropowo dodatnie 

działanie leków|skutki działania leków 

działanie naczyniorozszerzające 

działanie przeciwzapalne 

działanie rozkurczające oskrzela|działanie rozszerzające oskrzela 

działanie synergistyczne 

działanie toksyczne 

działanie uboczne 

działanie wagotoniczne 

działanie wyjaławiające 

działanie zapalne 

dziedziczenie w sposób autosomalny dominujący 

dziedziczna teleangiektazja krwotoczna 



dziedziczony w sposób autosomalny dominujący 

ECHO serca 

echogenność|echogeniczność 

echokardiografia dwuwymiarowa 

echokardiografia dwuwymiarowa z funkcją kolorowego dopplera 

echokardiografia metodą Dopplera 

echokardiogram|echokardiografia 

e-dotatni 

efekt masy|ucisk 

efekt ochronny 

efekt Pasteura 

efekt proarytmiczny leków 

efekt przeciwkrzepliwy 

efekt terapeutyczny 

efekt wazodylatacyjny|rozszerzenie|rozszerzenie naczyń 

efekt wzmocnienia 

efekt wzmocnienia 

efekt znieczulający 

efekt zwiększonego wydalania potasu wraz z moczem 

efektowny przepływ osocza przez miąższ nerkowy 

efektywna objętość krążącej krwi tętniczej 

efektywna objętość krwi krążącej  

efektywna osmolalność 

efektywny 

eikozanoidy 

ekscentryczne zwężenie z muszelkowatymi końcami 

ekscentryczne zwężenie z wystającymi końcami 

ekspansja ECFV|zwiększenie ECFV 

ekspozycja na kontrast stosowany w radiologii 

ekspozycja na nadmierne ciepło|uraz cieplny 

ekspozycja organizmu na zimno 

ekspresja genów wirusa 

ekstrasystole 

ekstremalna kwasica 

ekstubacja 

ektopowa aktywność komór|aktywność ektopowo-komorowa 

ekwiwalent kolagenu kości|BCE 

ekwiwalenty dławicy 

elastyna 

elektrody do nieinwazyjnej stymulacji zewnętrznej 

elektroencefalografia 

elektroforeza hemoglobiny 

elektrokauteryzacja 

elektroobojętność 

elektroobojętny 

elektrostymulacja nerwu przeponowego|stymulacja nerwu przeponowego 



elektroterapia 

eliminowanie z żółcią 

embolektomia 

embolektomia na otwartym sercu 

embolektomia wewnątrznaczyniowa 

embolizacja wewnątrznaczyniowa 

emitujące pozytrony nuklidy 

encefalopatia Hashimoto 

encefalopatia metaboliczna 

encefalopatia nadciśnieniowa 

encefalopatia opóźniona po niedotlenieniu 

encefalopatia septyczna 

encefalopatia w przebiegu niedotlenienia|encefalopatia niedokrwienna 

encefalopatia w przebiegu niewydolności nerek 

encefalopatia Wernickego|choroba Wernickego 

endemiczne grzybice 

endobronchialne wykorzystywanie ultradźwięków 

endogenny 

endometrioza płucna 

endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego 

endoskopowa obliteracja żylaków przełyku 

endosom zawierający cząsteczkę wirusa 

endotelializacja 

enoksaparyna 

enolaza specyficzna dla neuronów 

entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramiennej|zapalenie nadkłykcia bocznego 

entezopatia nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej|łokieć golfisty|zapalenie nadłykcia przyśrodkowego kości ramiennej 

enthesitis 

enzym unieczynniający|enzym unieczynniający lek 

enzym wątrobowy 

enzym, którego gen jest kodowany na plazmidzie 

enzymy biorące udział w przebudowie ściany komórkowej 

enzymy cytochromu P450 

enzymy degradujące elastynę 

enzymy komórki gospodarza 

enzymy modyfikujące aminoglikozydy 

enzymy sercowe|biomarkery sercowe 

enzymy wewnątrzkomórkowe 

enzymy zapalne 

eozynofilia krwi obwodowej|eozynofilia obwodowa 

eozynofilie płucne 

eozynofilny|zawierający liczne granulocyty kwasochłonne 

eozynofilowe zapalenie oskrzeli 

eozynofiluria 

epidemia obejmująca całą społeczność lokalną 

epidemie 



epidemiologiczna analiza molekularna izolatów 

epinefryna 

epizod naczyniowy 

epizod niedokrwienia 

epizod niedotleniowo-niedokrwienny 

epizody bólowe 

epizody istotnego obniżenia ciśnienia 

epizody krwawienia 

epizody obturacyjne zaburzeń oddychania 

epizody ostrego zapalenia 

epizody zaburzeń neuropsychiatrycznych 

epizody zapowiadające 

epizody zwiastujące 

eptifibatyd 

ergonowina 

ergotamina 

erytrocytoza 

erytrocyty wyługowane 

esmolol 

estolan erytromycyny 

etiologia mikrobiologiczna 

etosuksymid 

e-ujemny 

euwolemia|prawidłowa wolemia 

ewakuacja 

ezofakoskopia 

fagocyty tkankowe 

fakomatozy 

fala N20 

fale korowe 

fale trójfazowe 

farmakogenetyka 

farmakologiczny 

farmakoterapia 

farmakoterapia 

fasciotomia 

faza FEF, która nie zależy od wysiłku 

faza generująca 

faza niewydolności 

faza owulacji 

faza podtrzymująca 

faza podtrzymująca 

faza rozwoju 

faza wielomoczu w przebiegu ostrej martwicy cewek nerkowych 

faza wstępna 

faza wydechowa 



faza wysiękowa 

faza zdrowienia 

faza zwłóknieniowa 

fenoldopam 

fenotyp prozapalny 

fenotyp schorzenia 

fentanyl 

fenylefryna 

fenylopropanolamina 

fiberooptyczny 

fibrynolityki do podawania w bolusie 

filtry do żyły głównej dolnej 

filtry tymczasowe|czasowe filtry 

FiO2|zawartość tlenu w mieszaninie wdechowej|zawartość tlenu w mieszaninie oddechowej 

fizjologiczna przestrzeń martwa|czynnościowa przestrzeń martwa 

fizjologiczny roztwór krystaloidów 

fizjoterapia narządów klatki piersiowej|fizykoterapia klatki piersiowej 

fizykoterapia|zabiegi fizykalne 

flebografia 

flebografia|wenografia 

flekainid 

fluoroskopia 

fluorouracyl 

fluorowany 

fomepizol 

fomiwirsen 

fondaparynuks 

forma nebulizacji 

forma|postać 

formoterol 

formowanie się wałeczków wewnątrz cewek nerkowych 

formowanie się wirusa 

fosfataza zasadowa 

fosfenytoina 

fosforan histaminy 

fosforan oseltawimiru 

fosforanowy 

fosgen 

fototerapia laserowa 

fotouczulenia 

fragmentacja balonika 

fragmentacja erytrocytów 

fragmentacja krwinek czerwonych 

fragmentaryczna martwica 

fragmenty blaszki miażdżycowej 

frakcja drobna 



frakcja filtracyjna 

frakcja gruba 

frakcja krioprecypitatu uzyskana z osocza 

frakcja osocza wzbogacona w fibrynogen 

frakcja ultradrobna 

frakcja wyrzutowa komór 

frakcja wyrzutowa lewej komory serca|LVEF 

frakcja wyrzutowa RV|frakcja wyrzutowa prawej komory 

frakcje białek|frakcje białkowe 

frakcjonowana redukcja azotu mocznika we krwi 

frakcjonowany klirens azotu mocznika 

frakcyjna ekstrakcja tlenu 

frakcyjne wydalanie 

fruktozamina 

funkcja inotropowa 

funkcja LV|funkcja lewej komory|czynność lewej komory 

funkcja mięśnia sercowego 

funkcja neuronów 

funkcja opsonizacji i fagocytozy 

funkcja ośrodkowego układu nerwowego 

funkcja prawej komory serca 

funkcja RV|funkcja prawej komory 

funkcje rdzenia przedłużonego 

funkcje życiowe 

funkcjonowanie układu nerwowo-mięśniowego|funkcja nerwowo-mięśniowa 

fuzarioza 

fuzyna 

gabapentyna 

gabinet radiologiczny 

gamma glutamylotransferaza 

gamma-glutamylo-transpeptydaza|GGTP 

gamma-kamera 

garb Hamptona 

garb|gibbus 

gastrografina 

gastropatia 

gatifloksacyna 

gaz pęcherzykowy 

gazometria krwi tętniczej wykonana w spoczynku 

gazometria krwi|gazometria krwi tętniczej 

gazowy dwutlenek siarki 

gazy krwi tętniczej 

gemcytabina 

gen biorący udział w rozwoju oporności na wankomycynę|gen odpowiedzialny za oporność na wankomycynę 

gen docelowy 

gen docelowych białek 



gen kodujący proteinę docelową|gen kodujący białko docelowe 

gen odpowiedzialny za syntezę aldosteronu 

genetycznie 

genetyczny skrining 

genom w postaci jednoniciowego RNA 

genowy 

geny komórek nabłonkowych 

geny miofibroblastów 

geny odpowiedzialne za odporność 

geny przeciwzapalne 

geny zapalne|geny zapalenia 

geogafia|spożywanie gliny lub gleby (clay ingestion) 

giętkość woskowa 

gliburyd 

glikokaliks 

glikokortykosteroidy wziewne|wGKS|kortykosteroidy wziewne 

glikol propylenowy 

globalna encefalopatia 

globalna perfuzja tkankowa 

globulina wiążąca hormony tarczycy 

globulina wiążąca hormony tarczycy 

głęboka długotrwała sedacja 

głęboka hipotermia 

głęboka kwasica 

głęboka supresja szpiku kostnego 

głęboka utrzymująca się bradykardia 

głęboka zapaść naczyniowa 

głębokie grzybice narządowe 

głębokie stłumienie oddychania 

głębokie, obustronne uszkodzenia półkul 

głęboko odwrócone, symetryczne załamki T 

głośność 

główna glikoproteina powierzchniowa 

główne czynniki osmotycznie czynne płynu zewnątrzkomórkowego 

główne tętnice 

główny kation płynu wewnątrzkomórkowego 

główny kation płynu zewnątrzkomórkowego 

gnilny 

gojenie się uszkodzenia 

gorączka 

gorączka 

gorączka dymu polimerowego 

gorączka kacza 

gorączka krwotoczna z zespołem płucnym wywołana przez wirusy z rodzaju Hanta 

gorączka ośrodkowa 

gorączka par metali 



gorączka wywołana ukąszeniem szczura 

gorączka, której towarzyszy zapalenie gardła i spojówek 

gospodarka sodowa|gospodarka kationem sodowym 

górna część pnia mózgu 

górna granica normy 

gradient pęcherzykowo-włókniczkowy tlenu 

gradient transkapilarnego ciśnienia hydrostatycznego 

Gram-dodatnie ziarniniaki 

gramicydyna A 

Gram-ujemne pałeczki wytwarzające ESBL 

granica klatki piersiowej z jamą brzuszną 

granica serca 

granice płuca|granica opłucnej 

granicznie wysoki 

grasiczaki 

gromadzenie się 

gromadzenie się płynu w przestrzeni trzeciej 

groniasty 

groźny dla życia|groźny 

gruba igła 

grube ramię wstępujące pętli Henlego 

grubokropelkowe aerozole 

grubość powłok skórnych 

grubość ściany IVS 

grubość tylnej części ściany LV 

gruczolak kosmkowy|villous adenoma 

gruczolakorak sutka 

gruczoły śluzowe 

grudki 

grupa antygenowa 

grupa etniczna 

grupa ketonowa 

grupa kontrolna otrzymująca placebo 

grupa nitrowa 

grupa otrzymująca placebo 

gruźlica kręgosłupa 

gruźlica nadnerczy 

gruźlica nerek 

gruźlica odbytu|gruźlica dolnego odcinka przewodu pokarmowego 

gruźlica opłucnej 

gruźlica osierdzia 

gruźlica płuc współistniejąca z krzemicą|krzemicogruźlica 

gruźlica popierwotna 

gruźlica przewodu pokarmowego 

gruźlica typu dorosłych 

gruźlica układu kostnego 



gruźlica układu moczowo-płciowego|gruźlica urogenitalna 

gruźlica węzłów chłonnych 

gruźlica wtórna 

gruźlica z reaktywacji 

gruźliczak 

gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

gruźlicze zapalenie osierdzia 

gruźlicze zapalenie otrzewnej 

gruźlicze zapalenie płuc 

gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych 

gruźliczy ropniak opłucnej 

grzybica kropidlakowa 

grzybica madurska 

grzybica paznokci 

grzybica skóry głowy 

grzybniak 

grzybniak kropidlakowy 

grzybniak|fungus ball 

grzybobójczy 

grzyby wywołujące grzybicę skóry 

guz mózgu 

guz płuca 

guz śródpiersia 

guzki płuca 

guzki położone w środkowej części zrazików|guzki wewnątrzzrazikowe 

guzki reumatoidalne w miąższu płucnym 

guzki w węzłach chłonnych w przebiegu krzemicy|guzki powstające w przebiegu krzemicy 

guzki wzdłuż szczelin międzypłatowych 

guzki żółtakowe 

guzkowate zacienienia|zacienienia o charakterze guzkowym 

guzkowe zapalenie naczyń 

guzkowo-siateczkowaty|siateczkowato-guzkowy 

guzopodobny 

guzy naczyniowe 

guzy neurogenne 

guzy tarczycy 

guzy wydzielające reninę 

guzy|zmiany rozrostowe 

gwałtownie postępujący 

gwałtowność 

hak 

hakowe wgłobienie podnamiotowe 

halucynacje 

hamować proces krzepnięcia 

HBV DNA 

heksony 



hematoksylina 

hemikraniektomia 

hemikraniektomia odbarczająca 

hemodializa z użyciem dializatu 

hemodylucja 

hemodynamika płuc 

hemodynamika w okołocewkowych naczyniach włosowatych 

hemofilia B 

hemoglobinopatia S-C 

hemokoncentracja 

hemoliza w obecności sacharozy 

hemostaza miejscowa 

heparyna drobnocząsteczkowa 

hepatotoksyczność 

hialuroniany 

hiperaldosteronizm uleczalny glikokortykosteroidami|glucocorticoid-remediable hyperaldosteronism 

hiperaldosteronizm z hiperreninemią|hiperaldosteronizm z hiperreninowy 

hiperalimentacja 

hiperamonemia 

hiperglikemia hipersomatyczna bez ketonemii 

hiperhomocysteinemia 

hiperkalciuria 

hiperkalemia|hiperkaliemia 

hiperkapnia 

hiperkapniczna niewydolność oddechowa 

hiperkapniczny 

hiperlipoproteinemia 

hipernatremia samoistna|essential hypernatremia 

hipernatremia występująca w przebiegu hipodypsji 

hiperoksaluria 

hiperpigmentowany 

hiperplazja aparatu okołokłębuszkowego 

hiperplazja gruczołów śluzowych 

hiperpotasemia zachodząca na zasadzie efektu odbicia|hiperkaliemia z odbicia 

hiperpotasemiczna kwasica cewkowa dystalna 

hiperreninemia 

hipersmolarność 

hipertensyjna reakcja 

hipertoniczny roztwór soli|hipertoniczny roztwór soli fizjologicznej 

hipertoniczny roztwór zawierający jon sodowy 

hiperurykozuria 

hiperwentylacja pęcherzykowa 

hiperwentylacja pod wpływem lęku 

hiperwentylacja psychogenna 

hipnoterapia 

hipoaldosteronizm 



hipoaldosteronizm hiporeninowy 

hipochloremia 

hipocytraturia 

hipokalcemia w przestrzeni zewnątrzkomórkowej 

hipokaliemia z odbicia 

hipokapnia 

hipokineza|zmniejszona ruchliwość|objawy przeciążenia 

hipoksemia nocna 

hipoksemia wysiłkowa 

hipoksemia wysiłkowa 

hipoksemia występująca w spoczynku|hipoksemia spoczynkowa 

hipoksemiczny 

hipoksja komórkowa 

hipoksja krążeniowa 

hipoksja oddechowa 

hipoksja pęcherzykowa 

hipoksja tkankowa 

hipoksja w niedokrwistości|hipoksja związana z niedokrwistością 

hipolipemizujący 

hiponatremia 

hiponatremia euwolemiczna 

hiponatremia hipertoniczna 

hiponatremia hiperwolemiczna 

hiponatremia hipoosmotyczna 

hiponatremia powodowana stosowaniem leków moczopędnych 

hiponatremia przebiegająca z hipowolemią 

hiponatremia przebiegająca z normowolemią 

hiponatremia przebiegająca ze zmniejszoną osmolalnością osocza krwi|hiponatremia hipoosmolalna 

hiponatremia rzekoma|pseudohiponatremia 

hipoosmolalność 

hipoperfuzja naczyń wieńcowych 

hipoperfuzja wielonarządowa 

hipopotasemia 

hipopotasemia rzekoma|pseudohipokalemia 

hipopotasemiczna zasadowica metaboliczna 

hipoprotrombinemia 

hiporeaktywność 

hipotensja z wysokim rzutem serca| 

hipotensyjny wpływ 

hipoteza elastaza-antyelastaza 

hipotonia ortostatyczna|niedociśnienie posturalne|podciśnienie ortostatyczne 

hipowentylacja pęcherzykowa|hipowentylacja pęcherzyków płucnych 

hipowentylowany 

hipowolemiczny 

hipurany|hipuran 

histerektomia brzuszna 



histerektomia pochwowa 

histiocytoza płucna z komórek Langerhansa|płucna postać histiocytozy z komórek Langerhansa 

histiocytoza X|histiocytoza płucna z komórek Langerhansa|ziarniniak kwasochłonny 

histonowa deacetylaza 

HIV-seronegatywny 

hodowany we krwi 

hodowla mikobakterii 

hodowla na pożywce płynnej 

hodowla z plwociny 

homeostatyczne funkcjonowanie 

homeostaza gospodarki wodnej 

homeostaza komórkowa 

homeostaza kwasowo-zasadowa 

homeostaza płucna 

homoeostaza jonowa 

hormon stymulujący tarczycę 

hormon stymulujący wzrost pęcherzyków 

hormonalna terapia zastępcza 

hormony uwalniające gonadotropinę 

hospitalizacje z przyczyn krążeniowo-oddechowych 

hydroksy 

hydromorfon 

idiopatyczna hiperamonemia 

IFN-alfacon 

ifosfamid 

igła o dużej średnicy 

igła z kanałem 

ikodekstryna 

ikosahedralna powłoka 

iloczyn pojemności minutowej serca 

ilościowe niedobory 

ilościowe oznaczenie prokalikreiny 

ilościowe techniki mikrobiologiczne 

ilość cząstek znajdujących się w przedziale wielkości umożliwiającym im penetrację do układu oddechowego 

ilość komórek guza 

ilość płynów w przestrzeni zewnątrzkomórkowej|ilość płynów zewnątrzkomórkowych 

ilość przefiltrowana|przefiltrowany ładunek|przesączony ładunek|ładunek filtracyjny 

ilość usuwanego wraz ze stolcem jonu potasowego 

ilość wydalonego w jednostce czasu jonu potasowego z moczem 

imidazol 

imipramina 

imitować 

immunoadiuwantowy 

immunofiksacja 

immunologicznie dziewiczy 

immunomodulacyjny 



immunopatologiczny 

immunozapalny 

implant 

implantacja wewnątrzgałkowa 

impresja z zewnątrz|ucisk zewnętrzny 

impuls czuciowy 

impuls nerwowy 

impulsacja współczulna 

inaktywacja leku 

incydent zakrzepowy 

indeks ryzyka wg Framingham 

indukcja enzymów 

indukowany przez respirator uraz objętościowy (volutrauma) 

indukowany przez wirusa 

indywidualnie dobrany 

infekcja typu przeziębieniowego 

infekcje krwiopochodne 

infekcyjne zapalenie stawów 

informacja zwrotna|bodźce zwrotne 

informacje medyczne dotyczące dotychczasowego stanu zdrowia pacjenta 

informacje na temat farmakokinetyki 

informacje rokownicze 

informacje wychodzące z mózgu|bodźce wychodzące 

inhalator 

inhalator odmierzający określoną dawkę 

inhalator zawierający połączenie leków 

inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem 

inhibitor C1 esterazy 

inhibitor cyklooksygenazy płytek krwi 

inhibitory COX 

inhibitory COX-2 

inhibitory czynnika IX 

inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę 

inhibitory fibrynolizy 

inhibitory kalcyneuryny 

inhibitory konwertazy angiotensyny 

inhibitory oksydazy monoaminowej 

inhibitory proteazy HIV-1 

inhibitory receptora glikoproteiny IIb/IIIa|inhibitory GP IIb/IIIa 

inhibitory skierowane przeciwko czynnikowi V 

inhibitory skierowane przeciwko trombinie 

iniekcja do ciała szklistego|wstrzyknięcie do ciała szklistego 

iniekcja domięśniowa|wstrzyknięcie i.m. 

insulina we wlewach|wlewy insuliny 

insulinoterapia 

insulinoterapia 



integralność strukturalna kapilar 

integrujące neurony pnia mózgu 

intensywna opieka w neurologii 

intensywne leczenie immunosupresyjne 

intensywne nacieki z komórek plazmatycznych 

intensywne pocenie się 

intensywne uzupełnianie płynów|intensywne uzupełnianie płynów w ustroju 

intensywnie 

interakcja antybiotyku 

interakcja rybosomalna 

interakcje lekowe 

interakcje między lekami|interakcje z lekami 

interakcje płytek ze ścianą naczynia 

interakcje typu gen-środowisko 

interferony pegylowane|IFN pegylowane 

interwencja na naczyniach wieńcowych 

interwencja terapeutyczna 

interwencja w ramach intensywnej opieki 

interwencyjny 

intubacja dotchawicza 

intubacja dotchawicza 

inwalidyzujący 

inwazyjne monitorowanie naczyniowe 

inwazyjne zakażenia paciorkowcami z grupy A 

irygacja lodowatą wodą przewodów słuchowych 

irynotekan 

istotne krwawienie|krwawienia znacznego stopnia 

istotne zmniejszenie indeksu sercowego 

istotne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej 

istotny z klinicznego punktu widzenia 

istotny|wyraźny|znamienny 

izocyjanki 

izoelektryczny zapis EEG 

izoenzym 

izoenzym MB fosfokinazy kreatyninowej|CKMB 

izoenzymy dehydrogenazy mleczanowej 

izolowana zakrzepica żył głębokich podudzi 

izolowane ogniska zakażenia 

izolowane proksymalne zwężenie prawej tętnicy wieńcowej 

izolowane zapalenia płucnych naczyń włosowatych 

izolowany 

izolowany wydłużony czas protrombinowy 

izoprenalina 

izotoniczny roztwór soli 

jakościowe niedobory 

jałowe jamy ciała 



jama czaszkowa 

jama ustno-gardłowa 

jama w miąższu płucnym 

jamista postać choroby płuc 

jamiste zmiany w płucach 

jamistość rdzenia|jamistość rdzenia kręgowego 

jamki szpikowe 

jamy ciała 

jamy|jamy gruźlicze 

jasne pola płucne 

jądra gałkoruchowe 

jądra przyśrodkowe grzbietowe wzgórza 

jądrowy czynnik eksportujący 

jednocześnie 

jednoośrodkowy|z jednego ośrodka 

jednostki Bethesda 

jednostki pęcherzykowe|pęcherzyki 

jednostronne porażenie nerwu przeponowego 

jednostronne zmiany szerokości źrenic 

jednostronne zwężenie źrenicy 

jednostronny przeszczep płuca|pojedynczy przeszczep płuca|przeszczep jednego płuca 

jon potasowy|potas|jony K+ 

jon sodowy|kation sodowy 

jon żelazowy 

jonofor 

jony soli sodowych i potasowych 

J-receptory 

kaliber dróg oddechowych 

kamica oskrzeli 

kamica pęcherzyka żółciowego 

kamień ślinowy 

kanały białkowe w zewnętrznej błonie komórki 

kanały porynowe 

kandesartan 

kandydat do operacji 

kandydemia 

kaniulacja 

kapilary|łożysko kapilarne|łożysko naczyń włosowatych 

kapreomycyna 

kapsułki rozpuszczające się w jelicie 

karbenoksolon 

karboksyhemoglobinemia 

karbowania|wgłobienia 

karcynogen 

karcynogeny oddechowe|karcynogeny układu oddechowego 

kardiodepresyjny 



kardiogenny obrzęk płuc|sercopochodny obrzęk płuc 

kardiolog 

kardiomiopatia 

kardiomiopatia przerostowa bez zawężenia drogi odpływu 

kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu 

kardiomiopatia Takotsubo 

kardiomiopatie niespowodowane niedokrwieniem 

kardioprotekcyjny 

kardiopulmonologiczny test wysiłkowy 

kardiowersja 

kardiowersja elektryczna 

karwedilol 

kaskada dopełniacza|kaskada komplementu 

kaskada krzepnięcia 

kaskada niedokrwienna 

kaskada uszkodzenia neuronalnego 

kaszel o charakterze podobnym do obserwowanego w krupie 

kaszel o metalicznym dźwięku 

kaszel w przebiegu eozynofilowego zapalenia oskrzeli 

kaszlowa odmiana astmy 

kaszlowa odmiana astmy 

katabolizm białkowy 

katabolizm mięśniowy 

katalepsja 

katapleksja 

katatonia 

katatoniczny 

kationy metali 

kąt żebrowo-przeponowy 

ketamina 

ketokwasy 

ketonuria 

ketoza alkoholowa|alkoholowa kwasica ketonowa 

ketoza z wydalaniem ketonów 

kępka żółta 

kielichy 

kifoskolioza|skrzywienie kręgosłupa 

kifoza piersiowa 

kinaza kreatynowa MB 

kinazy komórki gospodarza 

kinazy komórkowe 

klasa środków oksazolidynowych 

klasy antybiotyków 

klasyczna triada objawów klinicznych 

klątwa Ondyny 

kliniczna diagnostyka różnicowa 



kliniczne oznaki 

klinicznie istotny zawał RV 

klinicznie niemy 

kliniczny|kliniczny przebieg 

klirens inuliny|CI 

klirens konwekcyjny 

klirens kreatyniny|wskaźnik klirensu kreatyniny|CrCl 

klirens leku 

klirens nerkowy kwasu para-aminohipurowego|CIPAH 

klirens wątrobowy 

klirens wynikający z dyfuzji|klirens dyfuzyjny 

klonazepam 

klonowanie pozycjonowane 

klopidogrel 

klozapina 

kłaczkowaty/mętny 

kłęby błon hialinowych 

kłykciny narządów płciowych 

koagulogram 

koagulopatia ze zużycia 

kodowany na plazmidzie 

kofaktor ristocetyny 

kohorta pacjentów 

kokcydiowy 

kolagenoza 

kolejna mutacja 

koloidalny dezoksycholan 

koloidalny fosfor 31 

kolonizacja 

komórka niezróżnicowana 

komórki B biorcy 

komórki blastyczne 

komórki cewek proksymalnych 

komórki gruczołów śluzowych 

komórki międzybłonka 

komórki mięśni gładkich naczyń płucnych 

komórki nabłonka cewek 

komórki nabłonka cewek nerkowych 

komórki nabłonka cewek|komórki nabłonka cewek nerkowych 

komórki nabłonka pęcherza 

komórki nabłonka przewodów 

komórki nabłonka walcowatego urzęsionego 

komórki nerek 

komórki nowotworów złośliwych|komórki nowotworowe 

komórki pęcherzyków płucnych 

komórki plamki gęstej 



komórki płaskonabłonkowe 

komórki płaskonabłonkowe 

komórki podobne do makrofagów 

komórki rzęskowe błony śluzowej 

komórki strukturalne 

komórki śródbłonka naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych 

komórki śródmiąższu nerek 

komórki trzustkowe β 

komórki układu oddechowego 

komórki warstwy kłębkowatej 

komórki wrzecionowate 

komórki wyściółkowe 

komórki wyściółkowe synovium|komórki wyściółkowe maziówki 

komórki z cechami infekcji cytomegalowirusowej 

komórki zainfekowane CMV 

komórki zakażone herpeswirusami 

komórkowe bufory 

komórkowe polimerazy DNA 

kompartment pęcherzykowy 

kompensacja 

kompensacja fizjologiczna 

kompensacja nerkowa 

kompensacyjna reakcja metaboliczna 

kompleks lipidowy AmB 

kompletna sekwencja genomu 

komponenta astmatyczna choroby 

komponenta pęcherzykowa 

kompresja|uciśnięcie 

koncentrat krwinek czerwonych 

koncentrat płytek|koncentrat płytek krwi|koncentrat płytkowy 

koncentrator tlenu|aparat do hemodializy 

koncentraty antytrombiny III 

koncentraty czynnika IX 

koncentraty czynnika VIII 

koncentraty czynników krzepnięcia 

koncentraty czynników zespołu protrombiny|PCCs|koncentraty czynników kompleksu protrombiny 

koncentraty osoczopochodne 

konieczność zwiększonej diurezy|obligatoryjna utrata wody 

koniuszek 

kontakt krwi z membraną dializacyjną 

kontakt seksualny 

kontrapulsacja wewnątrzaortalna 

kontrast izoosmolarny 

kontrast niskoosmolarny 

kontrast stosowany w radiologii|kontrast radiologiczny 

kontrast|środek kontrastowy 



kontrasty jodowe 

kontrola astmy 

kontrola oddechu 

kontrola zmian patofizjologicznych 

kontrolne badanie radiologiczne 

kontrolowane badania 

kontrolowany dietą 

konwencjonalna angiografia czterech naczyń 

konwencjonalny angiogram w projekcji przednio-tylnej 

konwencjonalny|rutynowo wykonywany 

konwersja wyniku posiewu plwociny 

końcowa reszta D-alaninowa 

końcowe drogi oddechowe 

końcowe reszty kwasu sialowego 

końcowo-wydechowa objętość płuc 

końcowy etap wchłaniania zwrotnego jodu sodowego 

końcowy odcinek tętnicy szyjnej 

kończący się zgonem 

koproporfiryny 

kora motoryczna 

koregulator 

korekcja zaburzeń hemodynamicznych 

korekcja|ustąpienie 

korekta kwasicy 

korekta niedoboru potasu w organizmie 

korowe wyładowania elektryczne 

korowo-opuszkowy 

korzystny pod względem psychologicznym 

korzystny wpływ na przeżycie chorych 

korzystny wpływ na umieralność posiewów 

korzyść w leczeniu|poprawa kliniczna|przydatność kliniczna 

kościotworzenie 

kotrast stosowany w radiologii|środki kontrastowe stosowane w radiologii 

kowalencyjnie usieciowany 

krążek międzykręgowy 

krążenie mózgowe 

krążenie oboczne 

krążenie przednie 

krążenie włośniczkowe otrzewnej 

kreatynina 

kreatynina w surowicy|stężenie kreatyniny w surowicy 

krew po wykonaniu pełnej próby zgodności 

krew utajona 

krew w przestrzeni podpajęczynówkowej 

krew włośniczkowa 

krew z małą zawartością hemoglobiny 



kręgosłup 

kręgosłup szyjny 

kriofibrynogen 

krioproteiny 

krocydolit 

kromony 

krople do oczu 

krople oczne rozszerzające źrenice 

krostki o charakterze wysiękowym|wysiękowe krostki 

krowianka 

krótka wymiana płynu dializacyjnego 

krótko działający 

krwawienia do przestrzeni ustno-gardłowej 

krwawienia dostawowe|hemartrozy 

krwawienia dostawowe|krwotoczne zapalenie stawów|krwotoki do stawów|hemartroza 

krwawienia ostrzegawcze 

krwawienia z błon śluzowych 

krwawienia z dziąseł 

krwawienie do płuc 

krwawienie miąższowe 

krwawienie śródmózgowe 

krwawienie w okresie pooperacyjnym 

krwawienie w przebiegu mocznicy 

krwawienie wewnątrzmózgowe 

krwawienie z dziąseł 

krwawienie z przewodu pokarmowego 

krwawienie z tętniaka 

krwawienie z żołądka i jelit 

krwiak nadtwardówkowy 

krwiak opłucnowy|hemothorax 

krwiak śródmózgowy 

krwiaki powierzchowne 

krwinkomocz 

krwioplucie podczas trwania miesiączki 

krwisty płyn z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego 

krwotoczna retinopatia cukrzycowa 

krwotok do mostu 

krwotok do móżdżku 

krwotok do półkuli mózgu 

krwotok do wzgórza 

krwotok pęcherzykowy 

krwotok płucny|krwawienie z dolnych dróg oddechowych 

krwotok śródmiąższowy 

krwotok śródmózgowy 

krwotok wewnętrzny 

krwotok z naczyń w mózgowych 



krwotoki do ciałka szklistego 

krwotoki do mięśni głębokich|krwawienia do mięśni głębokich 

krwotoki do przestrzeni pozaotrzewnowej|krwotoki pozaotrzewnowe 

krwotoki skórno-śluzówkowe 

krymsko-kongijska gorączka krwotoczna 

krypotogenny 

kryptogeniczny 

kryptokokowy 

krystaloidy w bolusie 

krystalopatia 

kryształy hialuronowe 

kryształy kwasu moczowego 

kryształy moczanowe 

kryształy moczanu sodu 

kryształy pirofosforanu wapnia 

kryształy szczawianowe|kryształy szczawianu 

kryształy w płynie stawowym 

krytyczne zwężenie naczynia wieńcowego 

krytyczny stan neurologiczny 

krzemian itru 90 

krzemica 

krzemica powikłana 

krzemica prosta 

krzepnięcie wewnątrznaczyniowe|zakrzepica wewnątrznaczyniowa 

krzepnięcie wewnątrznaczyniowe|zastój w mikrokrążeniu 

krztusiec 

krzywa ciśnienie-objętość  

krzywa dysocjacji Hb-O2 

krzywa dysocjacji hemoglobiny 

krzywa stężenia 

krzywa wypłukiwania azotu 

krzywa zależności zdarzeń do czasu 

krzyżowa regulacja 

ksantochromiczny 

którego stan nie jest stabilny|o charakterze niestabilnym 

który dostał się do organizmu pacjenta przez układ oddechowy|inhalacje|w formie inhalacji 

który rozwinął się podczas hospitalizacji 

kuleczki tłuszczu 

kuliste cząsteczki 

kumulacja lipidów 

kurczący naczynia 

kurcze mięśniowe 

kwadratowienie 

kwalifikacja reakcji poprzetoczeniowej 

kwas 5-hydroksyindolooctowy|5-HIAA 

kwas all-trans retinowy 



kwas etakrynowy 

kwas mikolowy 

kwas piroglutaminowy 

kwas pseudomonowy 

kwas traneksamowy 

kwas walproinowy 

kwas ε-aminokapronowy|kwas epsilonaminokapronowy|EACA 

kwasica 

kwasica cewek nerkowych|nerkowa kwasica cewkowa 

kwasica cewkowa 

kwasica hiperchloremiczna|hiperchloremiczna kwasica metaboliczna 

kwasica ketonowa będąca następstwem głodu 

kwasica metaboliczna z LA związaną z zatruciem 

kwasica metaboliczna z luką osmotyczną 

kwasica mieszana: hiperchloremiczna i z wysoką LA 

kwasica mleczanowa 

kwasica mocznicowa 

kwasica piroglutaminowa 

kwasica wywołana D-mleczanem 

kwasica z ekspansją objętościową 

kwasica z prawidłową LA|kwasica z prawidłową luką anionową 

kwasica z prawidłową LA|kwasica z prawidłową luką anionową 

kwasica z wysoką LA|kwasica z wysoką luką anionową|kwasica metaboliczna z wysoką LA 

kwasica ze zwiększeniem luki anionowej 

kwasochłonne zapalenie płuc|eozynofilowe zapalenie płuc 

kwaśność miareczkowa 

kwaśny anion organiczny 

kwinuprystyna 

labetalol 

laboratoryjnie udokumentowany 

laktuloza 

lampa Wooda 

lanzoprazol 

laparoskopia zwiadowcza 

lateralizacyjny 

leczenie antyarytmiczne 

leczenie antybiotykami 

leczenie antybiotykami β-laktamowymi 

leczenie antykoagulacyjne|terapia antykoagulacyjna 

leczenie astmy 

leczenie barbituranami 

leczenie bezpośrednio nadzorowane 

leczenie bezpośrednio nadzorowane 

leczenie chirurgiczne 

leczenie chirurgiczne łagodnej zmiany ginekologicznej 

leczenie chorób wirusowych 



leczenie doraźne 

leczenie dożylne 

leczenie empiryczne |empiryczne podanie 

leczenie farmakologiczne 

leczenie fibrynolityczne|fibrynoliza 

leczenie fibrynolityczne|tromboliza 

leczenie hipotermią 

leczenie immunomodulujące 

leczenie indukcyjne 

leczenie interwencyjne 

leczenie kontrolujące|terapia kontrolująca 

leczenie logopedyczne 

leczenie metodą reperfuzji farmakologicznej 

leczenie podnoszące ciśnienie układowe 

leczenie podtrzymujące 

leczenie podtrzymujące funkcje życiowe 

leczenie profilaktyczne 

leczenie próbne 

leczenie przeciwbakteryjne 

leczenie przeciwbakteryjne 

leczenie przeciwciałem monoklonalnym przeciwko TNF-α 

leczenie przeciwkrzepliwe o niskiej intensywności 

leczenie przeciwkrzepliwe warfaryną 

leczenie przeciwniedokrwienne 

leczenie przeciwpłytkowe|terapia przeciwpłytkowa 

leczenie przeciwprątkowe 

leczenie przeciwtrombinowe|terapia antytrombinowa 

leczenie przeciwzakrzepowe|leczenie trombolityczne|terapia przeciwzakrzepowa 

leczenie przerywane 

leczenie przewlekłe|leczenie podtrzymujące 

leczenie przez całe życie 

leczenie reperfuzyjne/rewaskularyzacyjne 

leczenie reperfuzyjne|leczenie zmierzające do reperfuzji|postępowanie mające na celu uzyskanie reperfuzji 

leczenie rozszerzające oskrzela|przyjmowanie leków rozszerzających oskrzela 

leczenie skojarzone 

leczenie skojarzone, złożone z trzech antybiotyków 

leczenie substytucyjne hemofilii 

leczenie sulfadiazyną 

leczenie środkami obkurczającymi naczynia 

leczenie środkami rozszerzającymi naczynia 

leczenie ukierunkowane przeciwko 

leczenie wewnątrznaczyniowe|leczenie endowaskularne 

leczenie wielolekowe 

leczenie wirusowe stosowane w zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C 

leczenie wodorowęglanami 

leczenie wspomagające 



leczenie wspomagające|leczenie uzupełniające 

leczenie wspomagające|leki wspomagające 

leczenie wziewne|stosowanie leków wziewnych 

leczenie z wyboru 

leczenie z wykorzystaniem wielu leków 

leczenie za pomocą środków antyarytmicznych 

leczenie zaburzeń lipidowych 

leczenie zachowawcze 

leczenie β-blokerami 

leczenie β-blokerami po przebytym zawale serca 

leczenie|zabiegi resuscytacyjne 

leczniczy|mający wartość terapeutyczną 

leczony chirurgicznie 

leczony diuretycznie 

leczony wcześniej 

lek działający antyseptycznie 

lek inotropowo dodatni 

lek obkurczający naczynia|wazokonstrykcyjny|powodujący skurcz naczyń|lek wazopresyjny 

lek przeciwbakteryjny 

lek przeciwbakteryjny 

lek przeciwbakteryjny 

lek przeciwkaszlowy 

lek przeczyszczający 

lek swoisty względem fibryny|środek działający swoiście na fibrynę 

lek wspomagający 

lek wywołujący zmiany 

lek zmiękczający stolec 

lekarz internista 

lekarz klinicysta 

lekarz pierwszego kontaktu 

lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 

lekarz prowadzący 

lekarz zajmujący się intensywną terapią|lekarz intensywista |lekarz OIT 

lekarze opiekujący się osobami w stanie krytycznym 

leki adamantanowe 

leki antyarytmiczne 

leki antycholinergiczne 

leki antyfibronolityczne 

leki antyfibrynolityczne 

leki anty-HBV 

leki antyleukotrienowe|antyleukotrieny 

leki antynowotworowe 

leki antyretrowirusowe|leki stosowane w terapii antyretrowirusowej 

leki bakteriobójcze 

leki bakteriostatyczne 

leki będące antagonistami receptora histaminy H2|antagoniści receptora H2 



leki biologiczne 

leki blokujące receptor β-adrenergiczny|β-blokery 

leki cytoprotekcyjne 

leki diuretyczne|leki odwadniające 

leki dożylne 

leki drugiego rzutu 

leki drugiego rzutu 

leki działające hamująco 

leki działające przeciwko Pneumocystis 

leki hamujące lifocyty T 

leki hamujące odporność komórkową 

leki hipolipemizujące 

leki inotropowo ujemne 

leki kontrolujące astmę 

leki łączone|preparaty łączone 

leki narkotyczne 

leki nasenne 

leki nefrotoksyczne 

leki o działaniu inotropowo dodatnim i naczyniorozszerzającym 

leki o działaniu inotropowo dodatnim|leki inotropowo dodatnie|leki inotropowe 

leki o działaniu inotropowoujemnym 

leki o działaniu mielotoksycznym 

leki obniżające ciśnienie|leki hipotensyjne|leki przeciwnadciśnieniowe 

leki obniżające obciążenie następcze 

leki pierwszego rzutu|lek pierwszego wyboru 

leki pobudzające 

leki pobudzające oddychanie 

leki pobudzające receptor β2-adrenergiczny|agoniści receptora β-adrenergicznego|β2-mimetyki|beta-mimetyki 

leki podawane metodą nebulizacji 

leki powodujące skurcz naczyń 

leki presyjne|środki presyjne 

leki przeciw astmie 

leki przeciwbólowo-przeciwzapalne 

leki przeciwgorączkowe 

leki przeciwgrzybicze 

leki przeciwgrzybicze 

leki przeciwlękowe|anksjolityki 

leki przeciwpłytkowe 

leki przeciwwirusowe 

leki przeciwzakrzepowe 

leki przeciwzapalne 

leki rozkurczające oskrzela 

leki starszej generacji 

leki trombolityczne|środki trombolityczne 

leki trójpierścieniowe|trójcykliczne leki przeciwdepresyjne|trójpierścieniowe antydepresanty 

leki uspokajające 



leki uspokajające 

leki w monoterapii 

leki wazoaktywne 

leki zmniejszające odpływ sercowy (obciążenie następcze) 

leki zmniejszające wydalanie potasu z moczem|leki oszczędzające potas 

leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem 

leki zwiotczające mięśnie (wywołujące depolaryzację włókien mięśniowych) 

leki β-laktamowe|antybiotyki β-laktamowe 

lekko ekscentryczna źrenica 

lekooporność 

lekowrażliwość 

lepirudyna 

lepka wydzielina zalegająca w oskrzelach 

lepki 

leukocytoza 

leukocytoza z przesunięciem w lewo w rozmazie granulocytarnym 

leukocytoza z przewagą granulocytów obojętnochłonnych 

leukoworyna 

lewa komora boczna 

lewokomorowa niewydolność serca|niewydolność lewej komory serca 

liczba infekcji 

liczba zgonów z powodu gruźlicy 

liczne nacieki prosówkowe 

likoperdonoza 

limfadenopatia angioimmunoblastyczna z dysproteinemią 

limfadenopatia immunoblastyczna 

limfangioleiomiomatoza|lymphoangioleiomyomatosis 

limfoblastoidalny 

limfocytarne zapalenie oskrzelików|limfocytowe zapalenie oskrzelików 

limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc|limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc 

limfocytowe zapalenie 

limfocyty T gospodarza 

limfografia 

limfopoetyna zrębu grasicy 

linia przejaśnienia 

linia szwu 

linia środkowoobojczykowa 

linie Kerleya B 

linie krwi 

linijny 

linkozaminy 

lipidowa otoczka 

lipidowy nośnik błony 

lipidoza 

lipidy ściany komórkowej 

lipobarwnik 



lipofuscyna 

lipopeptydowy 

lipoproteiny osoczowe 

liposomalny 

liza komórek|liza komórki 

liza osmotyczna 

L-mleczan 

lokalizacja anatomiczna 

lokalizacja zakażenia 

lokalizacja zawału na ścianie przedniej 

lokalizacja zawału w obrębie ściany przedniej 

lokalna perfuzja|lokalny przepływ tkankowy krwi 

lorakarbef 

lorazepam 

ludzka gonadotropina kosmówkowa 

luka anionowa moczu|UAG 

luka osmolalna 

luka osmolarna 

luźne ciała wewnątrzstawowe 

L-walilowy ester 

lymphangitis carcinomatosis|rozsiew nowotworu drogami limfatycznymi 

lżejsze postacie śpiączki 

ładodny 

ładunek wody pochodzący z przyjętej diety 

łagodna infekcja 

łagodna niedokrwistość 

łagodna postać|łagodnie przebiegający|łagodnego stopnia|umiarkowanie zaawansowany 

łagodna β-talasemia 

łagodne guzy jajników 

łagodne limfocytarne zapalenie naczyń 

łagodniejszy 

łańcuch uformowany z czterech aminokwasów 

łańcuchy cukrowe 

łańcuchy lekkie immunoglobulin 

łańcuchy lekkie stwierdzane w szpiczaku mnogim 

łańcuchy peptydowe 

łańcuch-α fibrynogenu 

łaskotanie w gardle 

łatwe siniaczenie 

łatwo poddający się leczeniu 

łączna aktywność leków|łączny efekt działania leków 

łącznie z 

łączny niedobór czynników V i VIII 

łojotok 

łożyska włośniczek płucnych 

łożysko naczyniowe płuc 



łuk aorty 

mający charakter choroby dziedzicznej 

mający charakter hipotoniczny 

mający charakter idiopatyczny 

mający charakter izoosmotyczny 

mający charakter napięciowy 

mający działanie przeciwzapalne 

mający działanie rozszerzające naczynia 

mający klinicznie niemy przebieg 

mający płaski przebieg 

mający podwyższone stężenie kwasu moczowego 

mający technicznie niską jakość 

makroagregaty 

makrofagi pęcherzykowe 

makrolaktony peptydowe 

maksymalna siła wdechowa 

maksymalne ciśnienie wdechowe|MIP 

maksymalne ciśnienie wydechowe|MEP 

maksymalne statyczne ciśnienie oddechowe 

maksymalnie zagęszczony mocz 

maksymalny przepływ wdechowy 

maksymalny przepływ wydechowy 

maksymalny przepływ wydechowy dla FVC 25%|MMF (FEF 25–27) 

maksymalny przepływ wydechowy dla FVC 50%|Vmax 50 (FEF 50%) 

maksymalny przepływ wydechowy dla FVC 75%|Vmax 75 (FEF 75%) 

maksymalny uśredniony przepływ wydechowy między wartościami 25% i 75% FVC|MMFR 

maksymalny wskaźnik dp/dt lewej komory (dp/dt)DP 

malejące dawki 

malformacje naczyń płucnych 

malformacje tętnicze i żylne naczyń płucnych|malformacje tętniczo-żylne naczyń płucnych 

malformacje tętniczo-żylne 

mała aktywność 

mała objętość oddechowa 

mała podatność statyczna układu oddechowego 

małe (nerkowe) dawki dopaminy 

małe naczynia krwionośne 

małe pola płucne 

małocząsteczkowy|niskocząsteczkowy 

małżowiny nosowe 

manewry wydechowe 

mankietowate pogrubienia okołooskrzelowe 

mapowanie kolorowym dopplerem 

markery martwicy miokardium|markery martwicy mięśnia sercowego 

markery ryzyka wysokiego 

markery zapalne 

martwica aseptyczna|martwica niedokrwienna/jałowa|jałowa martwica 



martwica brodawek nerkowych 

martwica komórek 

martwica komórek cewek|martwica komórek cewek nerkowych 

martwica kości 

martwica pęczkowa 

martwica pęczkowa włókna mięśniowego 

martwica serowata 

martwica skóry 

martwica warstwowa kory mózgowej 

maska nosowa 

maska typu nonrebreather 

maska ustno-nosowa 

maskować 

masowe badania radiofotografii małoobrazkowej 

mastocytoza 

masywne krwawienie 

maść nitroglicerynowa 

maść oczna 

materiał do badań cytologicznych 

materiał do badań histologicznych 

matrwiak 

maziówkowa chondromatoza 

maziówkowa osteochondromatoza 

maź stawowa|błona maziowa 

mechaniczne wspomaganie oddychania|mechaniczne wspomaganie wentylacji 

mechanicznie wentylowany 

mechanika oddychania|pompa oddechowa 

mechanika płuc 

mechanika układu oddechowego 

mechanim obronny 

mechanizm dodatniego sprzężenia zwrotnego 

mechanizm działania 

mechanizm kompensujący 

mechanizm oporności na aminoglikozydy 

mechanizm rozpoznawania patogenu przez kompleks TLR4 

mechanizm zegarowy respiratora 

mechanizm zwielokrotnienia przeciwprądowego 

mechanizmy adaptacyjne 

mechanizmy alloimunologicznych procesów zapalnych 

mechanizmy antykoagulacyjne|mechanizmy przeciwkrzepliwe 

mechanizmy autoregulacyjne|autoregulacja 

mechanizmy molekularne 

mechanizmy naprawcze 

mechanizmy obronne gospodarza 

mechanizmy patologiczno-patofizjologiczne 

mechanizmy proliferacji włóknistej, niezwiązane z odpowiedzią alloimunologiczną 



mechanizmy regulacji wolemii 

mechanizmy regulatorowe 

mechanizmy skurczu oskrzeli 

mechanizmy transportowe 

meconium ileus|smółkowa niedrożność jelitowa 

mediacyjne fosfolipidy powstające na szlaku przemian kwasu arachidonowego 

mediana przeżycia 

mediastinoskop 

mediastinoskopia 

mediastinotomia 

mediastinotomia przymostkowa 

mediatory lipidowe 

mediatory przeciwzapalne 

mediatory reakcji humoralnej 

mediatory skurczu oskrzeli|przekaźniki skurczu oskrzeli 

medycyna kliniczna 

medycyna ogólna 

metaanaliza 

metabolity o działaniu naczyniorozkurczowym 

metabolizm 

metabolizm 

metabolizm anionów organicznych 

metabolizm bakterii 

metabolizm kwasów tłuszczowych 

metabolizm ściany komórkowej 

metabolizować 

metabolizowany 

metacholina 

metadon 

metadwusiarczyn 

metaliczny smak|metaliczny posmak 

metamfetamina 

metamielocyty 

metaplastyczny|przerzuty|z cechami metaplazji 

metaplazja 

metformina 

metoda antygenowa|stanowiący antygen 

metoda badawcza 

metoda diagnostyczna|badanie diagnostyczne 

metoda endowaskularna 

metoda postępowania 

metoda rozcieńczania helu 

metoda termodylucji 

metoda termodylucji 

metodą przerywaną 

metody biologii molekularnej 



metody immunologiczne 

metolazon 

metoprolol 

metyloksydaza kortykosteronu 

mętny 

mg/d|mg/dobę 

mg/kg/d 

mg/ml 

MI obejmujący nieduży obszar mięśnia sercowego 

miareczkowy 

miażdżyca tętnic wieńcowych|miażdżyca naczyń wieńcowych 

miąższ mózgu 

miąższ płucny 

miąższ płucny położony okołooskrzelowo 

midazolam 

miejsca krwawienia 

miejsca rozcieńczania w nefronie 

miejsca występowania punktów spustowych 

miejsca zespoleń 

miejsce antygenowe 

miejsce docelowe na rybosomie 

miejsce krwawienia 

miejsce pęknięcia blaszki (miażdżycowej) 

miejsce przyłączania się 

miejsce wiązania pirofosforanu 

miejsce wstrzyknięcia 

miejsce wstrzyknięcia tuberkuliny 

miejsce zakażenia 

miejscowe czynniki środowiskowe 

miejscowe produkty przemian metabolicznych 

miejscowe przekrwienie bierne 

miejscowe wstrzyknięcia glikokortykosteroidów|miejscowe podawanie steroidów w iniekcji 

miejscowo stosowany 

miejscowo stosowany|miejscowy 

miejscowy paradoksalny ruch ściany 

mielocyty kwasochłonne 

mielocyty obojętnochłonne 

mielopatia 

mieloproliferacyjny 

miernie nasilone zaburzenia wentylacji płuc 

mieszana krew żylna 

mieszana kwasica z wysoką luką anionową 

mieszane zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej 

między żebrami 

międzyepidemiczny 

międzypandemiczny|z okresu międzypandemicznego 



międzyżebrze 

mięsak maziówki|mięsak maziówkowy 

mięsień Popeye'a 

mięśnie gładkie dróg oddechowych 

mięśnie górnych dróg oddechowych 

mięśnie oddechowe 

mięśnie opuszkowe 

mięśnie przykręgosłupowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego 

mięśnie rozszerzające drogi oddechowe 

mięśniówka gładka 

mięśniówka gładka tętniczek 

migdałki móżdżku 

migrenowy piorunujący ból głowy 

mikobakterii 

mikotoksykoza płucna 

mikroalbuminuria 

mikroalbuminy 

mikroalbuminy w moczu 

mikrobiologiczne potwierdzenie rozpoznania|bakteriologiczne potwierdzenie rozpoznania 

mikrocewnik 

mikrourazy 

mikrozakrzepy 

mikrozawały prawej komory|mikrozawały ściany prawej komory 

mikrozłamania 

miliosmoli 

milnacipran 

milrinon 

min 

mineralokortykosteroidy inne niż aldosteron 

miniepidemie 

minimalne stężenie hamujące 

minimalnie wyrażony 

miokloniczny stan padaczkowy 

mioklonie 

miopatia kachektyczna 

miopatia kataboliczna 

miopatia proksymalna 

miopatia septyczna 

miopatia stanu krytycznego 

miorelaksanty 

ml na dzień 

ml/kg 

mleczan Ringera 

mleczany 

mmol/kg masy ciała/dobę 

mniej nasilony 



mniejsza oporność na antybiotyk|oporność na antybiotyk niewielkiego stopnia 

mnogie zatory do mózgu 

mnogie złamania kości 

mobilizacja 

mocznica 

mocznicowe aniony organiczne 

mocznicowy obrzęk płuc 

moczówka prosta ośrodkowa 

modafinil 

model hemodynamiczny 

modele zwierzęce 

modyfikacja behawioralna 

molekularne techniki wirusologiczne 

molekularnie 

monitor 

monitorowanie ciśnienia wewnątrztętniczego 

monitorowanie hemodynamiczne|monitorowanie parametrów hemodynamicznych 

monitorowanie zapisu EKG|monitorowanie elektrokardiograficzne 

monitorowanie zawartości tlenu w tkance mózgowej 

monocytarny 

monogenowy 

morfina 

mOsmol/kg 

mostek mięśniowy 

mostek peptydowy 

mostki mięśniowe 

mowa skandowana 

możliwości lecznicze 

możliwość prowadzenia leczenia fibrynolitycznego 

możliwość zaprzestania wentylacji mechanicznej pacjenta 

mózgowe zapasy glukozy 

mózgowy zespół utraty soli 

MPM|model prawdopodobieństwa śmiertelności 

mrugać 

mucyna w płynie stawowym 

mufka dakronowa 

mukolityczny 

mukormikoza 

multimery czynnika von Willebranda 

mutacja powodująca nadaktywność 

mutacja prowadząca do utraty funkcji|mutacja utraty funkcji 

mutacja ramki odczytu 

mutacja w genie dla protrombiny 

mutyzm akinetyczny 

mykobakterioza 

na czczo 



na drodze biernej 

na drodze osmotycznej 

na obwodzie 

na ogół dobrze tolerowany 

na podstawie danych klinicznych|na podstawie obrazu klinicznego choroby 

na tle krioglobulinemii 

na zasadzie immunomodulatora 

na zdjęciach radiologicznych|radiologiczny 

nabieranie powietrza do płuc 

nabłonek cewek proksymalnych 

nabłonek oskrzelikowy 

nabłonki wchłaniające wodę 

nabłonki wydzielające wodę 

nabłonkowaty 

nabyć oporność 

nabyty w sposób bierny 

N-acetylocysteina 

N-acetyloprokainamid|NAPA 

nacieczenie komórkami zapalnymi 

nacieczenie miąższu płucnego|zmiany zapalne w płucach|objawy zapalenia płuc 

nacieczenie|zacienienia w miąższu płucnym|ściszenie szmeru pęcherzykowego 

nacieczone płuco|nacieczenie miąższu płuca|nacieczony miąższ płucny 

naciek w dolnej części lewego płuca 

naciek w płacie górnym 

naciekanie tkanek 

nacieki eozynofilowe 

nacieki granulocytów kwasochłonnych 

nacieki limfocytarne 

nacieki limfoplazmocytowe 

nacieki miąższowe 

nacieki o typie "mlecznej szyby"|zacienienia o typie tzw. mlecznej szyby 

nacieki obejmujące płaty dolne 

nacieki pęcherzykowe|wypełnienia pęcherzyków|nacieczenia pęcherzykowe 

nacieki płucne z eozynofilią 

nacieki płucne z granulocytów kwasochłonnych 

nacieki położone w obwodowej części płuc 

nacieki śródmiąższowe z limfocytów i komórek plazmatycznych 

naciekowy proces zapalny kości 

nacięcie klatki piersiowej i założenie drenażu|drenaż opłucnej 

naczynia krążenia obocznego 

naczynia włosowate pęcherzyków płucnych 

naczyniaki 

naczyniaki olbrzymie 

naczyniakomięśniakotłuszczak nerek 

naczynie będące przyczyną zawału 

naczyniorozkurczowe działanie 



naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu 

nadciśnienie nerkowo-naczyniowe 

nadciśnienie systemowe 

nadciśnienie tętnicze 

nadciśnienie w lewym przedsionku 

nadciśnienie w układzie żyły wrotnej 

nadciśnieniowy 

naderwanie ścięgien mięśni rotatorów 

nadkażony bakteryjnie 

nadkomorowe zaburzenia rytmu 

nadkomorowe zaburzenia rytmu serca 

nadmiar 

nadmiar hormonów 

nadmiar mineralokortykosteroidów 

nadmierna aktywacja współczulna 

nadmierna aktywność neuronów współczulnych 

nadmierna aktywność przywspółczulna 

nadmierna aktywność współczulnego układu nerwowego 

nadmierna fibrynoliza|nadmierna aktywacja fibrynolizy|nadmierny proces fibrynolizy 

nadmierna korekta 

nadmierna lepkość krwi|nadlepkość 

nadmierna reakcja prozapalna 

nadmierna ruchomość 

nadmierna utrata wody w procesie parowania i pocenia|straty nieodczuwalne|niedostrzegalne straty|straty płynów drogą parowania niewyczywalnego 

nadmierna utrata wody z moczem 

nadmierne ćwiczenia fizyczne 

nadmierne przejaśnienie (pól płucnych) 

nadmierne rozdęcie 

nadmierne rozdęcie pęcherzyków 

nadmierne rozprężenie płuc 

nadmierne stosowanie 

nadmierne wydalanie 

nadmierne wydzielanie śluzu 

nadmierne wydzielanie śluzu| 

nadmierne wypełnienie żył szyjnych 

nadmiernie jawny bębenkowy odgłos opukowy 

nadmiernie rozdęty 

nadmiernie rozdęty 

nadmiernie ucieplony 

nadmierny rozwój 

nadmostkowy 

nadnamiotowy 

nadnerczowe defekty enzymatyczne 

nadreaktywność 

nadreaktywność dróg oddechowych|nadreaktywność oskrzeli 

nadrważliwy 



nadużywanie 

nadwrażliwość 

nadwrażliwość IgE-zależna 

nadwrażliwość na dotyk 

nadwrażliwość na kontrast 

nadwrażliwość typu natychmiastowego 

nadwrażliwość typu opóźnionego 

nagle|szybko|gwałtownie 

nagła duszność spoczynkowa 

nagła śpiączka 

nagłe obniżenie ciśnienia krwi 

nagłe przerwanie pracy serca jako pompy 

nagłe zamknięcie górnych dróg oddechowych 

nagłe zatrzymanie krążenia 

nagłe zmiany 

nagłe zwyżki ciśnienia tętniczego 

nagły krwotok 

nagły powrót do zdrowia 

nagły zgon sercowy|NZS 

nagromadzenie 

nakłucie jamy osierdzia 

należny parametr|należna wartość 

nalokson 

naloty 

napad 

napadowe porażenie hipokaliemiczne|hypokalemic periodic paralysis 

napadowe rodzinne migotanie komór 

napady astmy|astma 

napady paniki 

napady snu 

napełnianie lewej komory 

napęd oddechowy 

napęd oddechowy 

napięcie mięśni 

napięcie mięśni dróg oddechowych 

napięcie mięśni powiek 

napięcie mięśni rozszerzających górne drogi oddechowe 

napięcie przywspółczulne 

napięcie sympatyczne 

napięcie układu sympatycznego 

napływ krwi tętniczej 

napływające bodźce czuciowe 

naprawa komórek nabłonka cewek 

naprawa|przywrócenie 

naprawczy 

narastające objawy dławicowe 



narastający 

narażenie na antygen|kontakt z antygenem|ekspozycja na antygen 

narażenie na azbest 

narkomani 

naroża 

narząd życiowy 

narządowy|pochodzenia organicznego 

narządy krytyczne 

narządy znajdujące się w jamie brzusznej 

narzędzie przesiewowe 

nasierdziowa tętnica wieńcowa 

nasilenie 

nasilenie kaszlu|wzmożony kaszel 

nasilenie|stopień nasilenia 

nasilona fibrynoliza 

nasilona niedoczynność tarczycy 

nasilona reakcja anafilaktyczna 

nasilona reakcja skórna 

nasilone drgawki 

nasilone niedobory żywieniowe 

nasilone zjawiska przecieku 

nasilony 

nasilony ból przy oderwaniu ręki|z odbicia 

nasilony wdech 

nasilony wydech 

następstwa neurologiczne 

nastrzyknięcie 

nastrzyknięcie gardzieli 

natężona objętość wydechowa 

natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa 

natlenowanie tkanek 

naturalne mechanizmy obronne 

naturalnie występujący 

naturalny przebieg 

natychmiastowa reakcja skórna 

natychmiastowe leczenie 

natychmiastowe wdrożenie leczenia|natychmiastowe leczenie 

natychmiastowy efekt przeciwkrzepliwy 

nawadnianie|podaż płynów 

nawracające epizody osłabienia 

nawroty zdarzeń sercowych 

nebulizator|nebulizacja 

nefazodon 

nefrolog 

nefropatia kontrastowa 

nefropatia nadciśnieniowa 



nefropatia szpiczakowa 

nefropatia związana z ihibitorami kalcyneuryny 

nefropatie przebiegające z utratą soli|salt-wasting nephropathies 

nefroprotekcyjny 

nefrotoksyczna nerkowa ONN|nefrotoksyczna nerkowa ostra niewydolność nerek 

nekrobiotyczny 

nekrotyczna śmierć komórek 

nerkopochodny zespół nieprawidłowej antydiurezy 

nerkowa biosynteza prostaglandyn|nerkowa synteza prostaglandyn 

nerkowa ONN|nerkowa ostra niewydolność nerek 

nerkowe mechanizmy zakwaszania 

nerwowa kontrola oddychania 

nerwy oddechowe 

nesirytyd 

neuraminidaza wirusa grypy 

neurofizjologiczny 

neurogenna artropatia|neurogenna choroba stawów|staw Charcota|artropatia o charakterze neutrogennym|artropatia neuropochodna 

neurohumoralny 

neuroleptyki 

neurologiczne i psychiatryczne objawy uboczne 

neuronalne czynniki kontrolujące oddychanie 

neurony mózgowe 

neurony oddechowe pnia mózgu 

neurony ośrodka oddechowego 

neurony ruchowe pnia mózgu 

neuropatia czuciowa 

neuropatia w przebiegu ciężkich schorzeń 

neuropatologiczne objawy 

neuroprotekcyjny|działający neuroprotekcyjnie 

neutrofilia 

ng/ml 

nie dał pozytywnych efektów 

nie mający charakteru idiosynkrazji 

nie mający otoczki 

nie odczuwający senności 

nie przebiegający z tworzeniem jam|bez wytwarzania jam 

nie stwierdza się 

nie tworzący zarodników 

nie wykazujący cech zapalnych 

nie wykazujący nieprawidłowości|nie wykazujący zmian|bez odchyleń|pozostający w zakresie wartości referencyjnych|zawarty w granicach wartości referencyjnych|zachowany|prawidłowo funkcjonujący 

nie wywołany krwawieniem 

nieadekwatnie wysoki pH moczu 

niealergiczny 

nieatenuowany 

niebezpiecznie wysokie odchylenia pH 

niebieski sapacz|siny nadymacz 



niecałkowite wykształcenie szypuły przysadki mózgowej|niecałkowicie wykształcona szypuła przysadki mózgowej 

niecharakterystyczny 

niechirurgiczny 

nieciężarna 

niedepolaryzujące środki blokujące złącze nerwowo-mięśniowe|nd-NMBA 

niedobory czynników krzepnięcia 

niedobory czynników krzepnięcia krwi 

niedobory czynników krzepnięcia krwi 

niedobory czynników osoczowych 

niedobory hormonalne 

niedobory witamin 

niedobór czynnika VII 

niedobór czynnika XI 

niedobór enzymów nadnerczowych 

niedobór objętościowy 

niedobór płynu zewnątrzkomórkowego 

niedobór witaminy B12 

niedobór witaminy K 

niedobór żywieniowy 

niedobór|marginacja 

niedodma płuc 

niedodma płuca 

niedodma płuca lewego 

niedodma podopłucnowa 

niedokrwienie komórek 

niedokrwienie kończyn 

niedokrwienie mięśni 

niedokrwienie mózgu 

niedokrwienie naczyń krezkowych 

niedokrwienie nerek 

niedokrwienie rdzenia nerki 

niedokrwienie sierdzia 

niedokrwienie spoczynkowe 

niedokrwienie tkankowe 

niedokrwienie wątroby 

niedokrwienne uszkodzenie mózgu 

niedokrwienne uszkodzenie mózgu 

niedopasowanie eferentno-reaferentne 

niedopasowanie wentylacji do perfuzji|zaburzenie stosunku wentylacji do perfuzji 

niedostateczna kompensacja wypełniania łożyska naczyniowego 

niedostateczna wentylacja 

niedostateczne wydalanie 

niedostatecznie perfundowany|słabo wypełniony krwią 

niedostateczny 

niedostatek perfuzji tkankowej|słaba perfuzja tkankowa 

niedotlenienie 



niedotlenienie histotoksyczne 

niedotlenienie tętnicze 

niedotleniowo-niedokrwienny 

niedowidzenie 

niedowład kończyn dolnych|niedowład poprzeczny|parapareza 

niedowład połowiczy 

niedrożność dolnego odcinka układu moczowego 

niedrożność dróg moczowych|obstrukcja dróg moczowych|obturacja dróg moczowych 

niedrożność jelitowa|niedrożność żołądkowo-jelitowa 

niedrożność kapilar płucnych 

niedrożność przewodów nosowych|upośledzenie drożności przewodów nosowych 

niedrożność tętnicy pozawałowej|niedrożna tętnica pozawałowa 

niedrożność w drogach moczowych|nefropatia zaporowa 

niedrożność żył płucnych 

niedywolność serca z dużym wyrzutem 

niefizjologiczny 

niefrakcjonowana heparyna 

nieinwazyjny stymulator zewnętrzny 

niejednorodny 

niejednorodny 

niekardiogenny 

niekontrolowane badania kliniczne 

niekorzystne rokowanie 

niekorzystny profil hemodynamiczny 

niekorzystny przebieg kliniczny 

nielotny 

niemasywny 

nieme niedokrwienie 

niemedyczny 

niemiarowość serca|arytmie serca 

niemożność 

nie-MRSA 

nienałogowy 

nienowotworowy 

nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy 

nieobjęty zawałem|wolny 

nieobrazowe badania dodatkowe 

nieodczuwalna utrata wody przez skórę 

nieodpowiednio wentylowany|słabo wentylowany 

nieodwracalnie upośledzona wydolność fizyczna 

nieoliguryczny 

nieoznaczony|nieoznaczany|niemierzalny|niemierzony 

niepamięć 

niepamięć wywołana za pomocą leków uspokajających 

niepełnosprawność 

nieperfundowany 



niepęknięty 

niepłodność 

niepobudzony 

niepoddany leczeniu reperfuzyjnemu 

niepoddany zabiegowi operacyjnemu 

niepodlegający metabolizmowi 

niepodlegający wchłanianiu zwrotnemu|niereabsorbowalny|niereabsorbowany 

niepohamowany 

niepowietrzne pęcherzyki płucne|zapadanie się pęcherzyków 

niepowodzenie leczenia 

niepowodzenie terapii 

niepowściągliwe wymioty 

niepożądany 

nieprawidłowa droga acetylacji histonów 

nieprawidłowa dystrybucja|zaburzenie dystrybucji 

nieprawidłowa regulacja przez bodźce osmotyczne wydzielania wazopresyny 

nieprawidłowe objawy ze strony nerwów gałko-ruchowych|zaburzenia ruchomości gałek ocznych 

nieprawidłowe odruchy 

nieprawidłowe poszerzenie zbiorników podstawy 

nieprawidłowe przepływy w badaniu dopplerowskim 

nieprawidłowe rozcieńczenie moczu 

nieprawidłowe skurczowe tętnienie 

nieprawidłowe wydzielanie płynów 

nieprawidłowo mała żuchwa 

nieprawidłowo zagęszczony mocz 

nieprawidłowości anatomiczne 

nieprawidłowości fibrynogenu 

nieprawidłowości fizjologiczne 

nieprawidłowości szwów czaszkowych 

nieprawidłowości w rozwoju płodu 

nieprawidłowy mechanizm oddychania 

nieprawidłowy wynik badania radiologicznego płuc 

nieprawidłowy zapis elektrokardiograficzny wykonany przy przyjęciu 

nieproduktywny kaszel 

nieproporcjonalny do 

nieprowadzący do zgonu 

nieprzemyślany 

nieprzestrzegający zaleceń 

nieprzyjemny 

niereagujący 

nieregularny oddech w czasie snu 

nierozpoznany 

nierówne beleczkowanie 

nierównomierne wentylowanie miąższu płucnego 

nierównomierny 

nieskuteczny 



niesprawność mechaniczna wentylacji|zaburzenia mechaniki oddychania 

niesprawny czynnościowo 

niestabilna dławica piersiowa 

niestabilność regulacji oddychania 

niestabilny hemodynamicznie 

niestały 

niesteroidowe środki przeciwzpalne 

niestosowanie się do zaleceń|niestosowanie się do zaleceń lekarskich 

niestykający się dotąd z bodźcem 

nieswoisty względem fibryny 

nietolerancja glukozy 

nietolerancja leku 

nietolerancja respiratora przez pacjenta|dyssynchronia między pacjentem a respiratorem 

nietolerujący|z objawami nietolerancji 

nietrzymanie moczu 

nieustępująca aktywność drgawkowa 

nieutlenowany 

nieutrwalone skurcze komorowe 

niewchłanialny 

niewchłonięty zwrotnie|niepodlegający wchłanianiu zwrotnemu|niezreabsorbowany 

niewielka ilość płynu w prawej jamie opłucnowej 

niewielka niedodma 

niewielki ból w badaniu palpacyjnym 

niewielki wpływ 

niewielki wzrost temperatury 

niewielkie krwioplucia 

niewielkie niedociśnienie 

niewielkiego ryzyka 

niewodorowęglanowy 

niewrażliwy na lek 

niewybiórczy 

niewydolność dostępu naczyniowego 

niewydolność hepatocytów 

niewydolność immunologiczna 

niewydolność jednonarządowa 

niewydolność kory nadnerczy 

niewydolność kory nadnerczy 

niewydolność krążenia 

niewydolność krążenia 

niewydolność lewej komory|zaburzenia funkcji lewej komory 

niewydolność lewokomorowa|lewokomorowa niewydolność serca|niewydolność lewej komory serca 

niewydolność naczyń mózgowych 

niewydolność narządowa|niewydolność narządów|niewydolność narządu 

niewydolność narządów innych niż płuca 

niewydolność oddechowa wymagająca wentylacji 

niewydolność prawokomorowa 



niewydolność prawokomorowa|niewydolność prawej komory 

niewydolność rozkurczowa 

niewydolność serca 

niewydolność skurczowa 

niewydolność trzustki 

niewydolność wątroby 

niewydolność wentylacyjna 

niewydolność wielonarządowa 

niewydolność wielonarządowa 

niewydolność wielonarządowa 

niewydolność wielonarządowa 

niewydolność zastawki pnia płucnego 

niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki 

niewydolność żylna 

niewykrywalny 

niewyleczony 

niewyraźne widzenie 

niewyraźny zarys sylwetki serca 

niewystarczający czas snu|niewystarczająca ilość snu 

niezajęte przez krwawienie płuco 

niezakażony HIV 

niezależność FEF od wysiłku 

niezamykający światła naczynia 

niezaopatrzony tętniak 

niezaopatrzony tętniak|niezabezpieczony tętniak 

niezdiagnozowany 

niezestryfikowany 

niezłośliwy|miękki 

nieznaczny 

niezróżnicowanie komórkowe 

niezwiązany z infekcją 

niezwiązany z niedokrwieniem 

niezwiązany z pylicą 

nimodypina 

niska frakcja wyrzutowa serca 

niski poziom składowej C4 komplementu 

nisko brzmiący 

niskociśnieniowy obrzęk płuc 

niszczący 

niszczyć 

nitrogliceryna 

nitroprusydek 

nmol BCE/mmol 

nmol/l 

nomogram 

nomogram kwasowo-zasadowy 



nordiazepam|nordazepam 

nordoksepina 

normalizacja 

normalizacja parametrów hemodynamicznych 

normokalemia 

normokaliemiczny 

normokapnia 

normokapniczny 

normotensja 

normowolemia 

normowolemiczny 

nortryptylina 

nośnik lipidowy 

nowe zachorowania bez potwierdzenia w posiewie 

nowe zachorowania potwierdzone badaniem rozmazu 

nowe zachorowania potwierdzone posiewem 

nowo wykryty 

nowo zmutowane allele (de novo) 

nowotwory złośliwe 

nowotwory złośliwe 

nowotwory związane z zakażeniami wirusowymi 

nowotwór złośliwy przewodu pokarmowego 

nowy antygenowo|antygenowo zmieniony 

N-telopeptyd 

NT-proBNP|N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B 

nukleokapsydy wirusowe 

nukleozyd pirymidowy 

nukleozydowy analog dezoksyguanidyny 

nurkowanie oczu|ocular dipping 

nykturia 

o charakterze dziedzicznym 

o charakterze gniotącym|gniotący 

o charakterze liniowo-siateczkowym 

o charakterze nabytym 

o charakterze przesięku 

o dużej gęstości 

o dużej sile statystycznej 

o dużej skuteczności|wykazujący wysoką aktywność 

o dużym nasileniu 

o dużym zasięgu 

o dużym znaczeniu epidemiologicznym 

o działaniu chronotropowo-dodatnim 

o działaniu inotropowo-dodatnim|o działaniu inotropowym 

o etiologii innej niż zakrzepowa 

o gwałtownym przebiegu 

o luźnej budowie 



o mniejszej średnicy 

o nagłym początku 

o nagłym początku 

o najszerszym zakresie działania 

o nieokreślonej przyczynie 

o podobnym działaniu farmakologicznym 

o podwójnej sile 

o podwójnym świetle 

o przedłużonym uwalnianiu 

o rozszerzonym spektrum działania 

o symetrii helikalnej 

o typie skąpoimmunologicznym (pauci-immune)|skąpoimmunologiczny 

o upośledzonej elastyczności 

o wąskim spektrum 

o węższym spektrum działania 

o większym nasileniu 

o wysokiej masie cząsteczkowej 

obca gatunkowo tabaczka z przysadki mózgowej 

obciążenie mechaniczne wentylacji 

obciążenie następcze prawej komory 

obciążenie następcze serca 

obciążenie następcze w naczyniach płucnych 

obciążenie wodą 

obciążenie wodne 

obciążenie wstępne RV 

obciążenie wstępne serca 

obciążenie związane z oporem 

obecność 

obecność grubofalistych drżeń|asterixis|drżenie grubofaliste|asteriksje 

obecność krwi w stolcu 

obecność krwi w świetle stawu 

obecność luk w pamięci|luki w pamięci 

obecność płynu i powietrza|hydropneumothorax 

obecność płynu opłucnowego tylko po prawej stronie opłucnej 

obecność płynu przesiękowego w jamie opłucnej w przebiegu chorób wątroby 

obecność płynu w pęcherzykach płucnych 

obecność tonu S3 

obecność wybroczyn naczyniowych na kończynach 

obecność|z dodatnim wynikiem badania 

obficie pocący się|spocony 

obfite krwawienia miesięczne|obfite krwawienie miesiączkowe 

obfite krwioplucie 

obfite pocenie się 

obfity 

objaw "kostki brukowej" 

objaw Finkelsteina 



objaw Hammana 

objaw Hoovera 

objaw Kernohana-Woltmana 

objaw kręgu 

objaw McConnella 

objaw Palla 

objaw sylwetki 

objaw Westermarka 

objaw Yergasona 

objawowa mocznica|objawy mocznicy 

objawy grypopodobne 

objawy hemodynamiczne|hemodynamiczne efekty 

objawy kliniczne 

objawy krwawienia 

objawy mózgowe 

objawy neurologiczne 

objawy neurologiczne 

objawy niedokrwienia 

objawy niestabilności hemodynamicznej 

objawy oczne 

objawy oddechowe|dolegliwości ze strony układu oddechowego 

objawy odhamowania czołowego 

objawy ogólnoustrojowe 

objawy opuszkowe 

objawy po odstawieniu narkotyku 

objawy podobne do reakcji disulfiramowej 

objawy poprzedzające zachorowanie 

objawy przedmiotowe 

objawy przeziębieniowe 

objawy przeziębieniowe 

objawy uboczne stosowanych leków 

objawy z zakresu przewodu pokarmowego 

objawy zastoju 

objawy ze strony dolnych dróg oddechowych 

objawy ze strony pnia mózgu 

objawy ze strony układu krążenia 

objawy ze strony układu oddechowego 

objawy ze strony układu oddechowego 

objawy ze strony układu ruchowego 

objawy zwiastujące 

objawy związane z obecnością zapalnych zagęszczeń tkanki płucnej|objawy typowe dla zagęszczeń tkanki płucnej 

objawy związane ze zwiększeniem ciśnienia śródczaszkowego 

objawy źreniczne 

objętość dystrybucji 

objętość krwi w mózgu 

objętość krwi wewnątrzczaszkowej 



objętość minutowa 

objętość naczyń krwionośnych 

objętość osocza 

objętość pęcherzykowa 

objętość płynów wewnątrzkomórkowych|objętość płynu wewnątrzkomórkowego 

objętość przestrzeni martwej 

objętość przestrzeni pozakomórkowej 

objętość spoczynkowa 

objęty osteoartrozą 

obkurczający oskrzela|bronchokonstrykcyjny 

obligatoryjna utrata wody przez nerki 

obliteracja neurochirurgiczna 

obliterujący 

obnażony 

obniżający się poziom hematokrytu 

obniżający się poziom hemoglobiny w morfologii krwi 

obniżenie 

obniżenie ciepłoty skóry i kończyn 

obniżenie ciśnienia tętna 

obniżenie libido 

obniżenie odcinka ST 

obniżenie pojemności dyfuzyjnej płuc 

obniżenie poziomu fibrynogenu 

obniżenie poziomu mineralokortykosteroidów 

obniżenie poziomu przytomności 

obniżenie poziomu przytomności|obniżony poziom przytomności 

obniżenie poziomu stanu czuwania 

obniżenie sprawności intelektualnej 

obniżona zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla 

obniżony klirens wątrobowy 

obniżony nastrój 

obniżony poziom kwasu moczowego w osoczu krwi 

obraz "matowej szyby" 

obraz "skorupki jajka" 

obraz angiograficzny 

obraz angiograficzny 

obraz histopatologiczny 

obraz MRI w czasie T1 po podaniu kontrastu 

obraz MRI w czasie T2 w przekroju osiowym 

obraz radiologiczny 

obraz radiologiczny klatki piersiowej|radiogram klatki piersiowej 

obraz zapalenia eozynofilowego 

obraz zapalenia z udziałem granulocytów obojętnochłonnych 

obrazowanie dyfuzyjne 

obrażenia kości lub stawów 

obrzęk cytotoksyczny 



obrzęk komórek gwiaździstych|obrzęk astrocytów 

obrzęk komórek mózgowych 

obrzęk kończyn 

obrzęk krtani 

obrzęk mózgu 

obrzęk naczyniopochodny 

obrzęk okołonaczyniowy 

obrzęk płuc związany z przebywaniem na dużej wysokości 

obrzęk reperfuzyjny 

obrzęk śluzowaty 

obrzęk tkanek mózgu 

obrzęk w drogach oddechowych|obrzęk dróg oddechowych 

obrzęki podudzi|obrzęk łydki 

obsługa respiratora 

obstronnie rozszerzone źrenice 

obszar cewkowo-śródmiąższowy 

obszar konsolidacji miąższu płucnego 

obszar miejscowego zaburzenia ruchu ściany 

obszar przejaśnień RTG 

obszar zajętego 

obszar zaopatrzenia tętnicy środkowej mózgu 

obszary hiperzmienne 

obszary hipoechogeniczne 

obszary o obrazie "plastra miodu" 

obszary plamistych zagęszczeń 

obszary płuc o zmniejszonej podatności 

obszary uprzednio perfundowane 

obszary zagęszczeń 

obszary, na których intensywnie wykorzystuje się leki przeciwbakteryjne 

obszary, w których przywrócono przepływ krwi 

obturacja drobnych dróg oddechowych 

obturacja górnych dróg oddechowych 

obturacja naczyń tętniczych|niedrożność tętnic 

obturacja naczyń żylnych|niedrożność żył 

obturacja oskrzeli 

obturacyjna choroba dróg oddechowych 

obturacyjna choroba płuc 

obturatory przełykowe 

obukomorowa kardiomiopatia restrykcyjna 

obukomorowa niewydolność serca 

obupółkulowe uszkodzenie mózgu 

obustronne asteryksje 

obustronne obszary konsolidacji miąższu płucnego 

obustronne rozlane nacieki płucne 

obustronne schorzenie półkul mózgowych 

obustronne siateczkowate zacienienia u podstawy płuc 



obustronne symetryczne powiększenie węzłów chłonnych wnęk 

obustronne symetryczne zacienienia pęcherzykowe 

obustronne trzeszczenia u podstawy płuc 

obustronne trzeszczenia u podstawy płuc słyszalne na szczycie wdechu 

obustronne trzeszczenia w badaniu płuc 

obustronne zawały półkulowe 

obustronne zwężenie tętnicy nerkowej|obustronne zwężenie tętnic nerkowych 

obustronnie 

obustronnie zwapniałe blaszki opłucnowe 

obustronny płyn w opłucnej 

obustronny, przypodstawny zastój płucny 

obwodowa niewydolność krążenia 

obwodowa oporność na działanie insuliny 

obwodowa wazodylatacja tętnicza 

obwodowe klinowate zacienienie powyżej przepony 

obwodowe nacieki pęcherzykowe 

obwodowe przecieki tętniczo-żylne 

obwodowy miąższ płucny 

obwodowy przepływ krwi 

ocena 

ocena angiograficzna 

ocena antygenowa 

ocena bakteriologiczna 

ocena chemiczno-toksykologiczna 

ocena hemodynamiczna 

ocena inhibitora czynnika 

ocena jakościowa 

ocena kliniczna 

ocena neurologiczna 

ocena objętości płynów zewnątrzkomórkowych 

ocena przed przeszczepem 

ocena stanu ciężkości chorych 

ocena stopnia przepływu TIMI 

ocena układu oddechowego 

ocena wyników leczenia chorych 

ocena wzoru odsetkowego komórek|rozmaz komórkowy 

ochłodzenie kończyn 

ochłodzenie skóry wynikające z reakcji wazokonstrykcyjnej 

ochrona przed wydzieliną z dróg oddechowych 

ochrona rybosomu 

ochronne działanie odpornościowe 

octan celulozy 

octan wapnia 

oczodołowo-czołowy 

oczopląs poziomy 

oczopląs poziomy przy spojrzeniu na boki 



oczy lalki 

oczyszczanie 

oczyszczanie śluzowe|klirens śluzówkowy 

oczyszczone preparaty wytwarzane z osocza 

od pojawienia się 

odbarczenie niedrożności 

odbarczenie przez wytworzenie drenażu komorowego 

odblokowanie 

odbywający się za pośrednictwem układu współczulnego 

odchrząkiwanie 

odchylenia metaboliczne 

odchylenia w badaniach laboratoryjnych 

odchylenie odcinka ST 

odchylony w stronę kości łokciowej 

odcinki pojedynczej nici RNA 

odcinkowe wodogłowie 

odcinkowe zwężenie odcinka naczynia wieńcowego 

odczucie braku powietrza|brak powietrza 

odczucie ciasnoty w klatce piersiowej 

odczucie nadmiernego wysiłku oddechowego 

odczulić 

odczuwający lęk 

odczuwanie pragnienia 

odczyn fałszywie dodatni 

odczyn skórny (natychmiastowy lub opóźniony) 

odczyn tuberkulinowy 

odczyn tuberkulinowy 

odczyn tuberkulinowy 

odczyn tuberkulinowy z wykorzystaniem tuberkuliny PPD 

odczynowość związana z występowaniem odczynu tuberkulinowego 

odczynowy 

odczyny 

odczyny 

odczyny polekowe 

odczyny skórne|odczyn skórny 

odczyny ziarniniakowe|ziarniniaki 

oddawanie tlenu przez krew 

oddech Cheyne'a-Stokesa 

oddech Kussmaula 

oddech wspomagany 

oddech wspomagany przez respirator 

oddechy regulowane 

oddechy regulowane przez mechanizm zegarowy 

oddychanie metodą usta-usta 

oddychanie przy małej objętości płuc 

oddział intensywnej opieki 



oddział intensywnej opieki kardiologicznej 

oddział intensywnej opieki medycznej|OIT 

oddział nagłych przypadków|oddział pomocy doraźnej 

oddział opieki ogólnointernistycznej 

oddział zachowawczy 

oddziały intensywnej terapii inne niż oddziały intensywnej opieki kardiologicznej 

oddzielanie się paznokcia od łożyska (onchylosis) 

oddzielenie martwych komórek 

oderwane brodawki nerkowe 

odglos nadmiernie jawny 

odgłos bębenkowy 

odkażanie otoczenia chorego 

odkładanie kryształów pirofosforanu wapnia w stawach 

odkładanie się złogów fibryny|odkładanie się fibryny 

odkrztuszanie plwociny|wykrztuszanie plwociny 

odkrztuszanie ropnej plwociny 

odległe następstwo utraty wody przez nerki|luźno związana z patologią nerek przyczyna utraty wody 

odległe rokowanie 

odłączyć (pacjenta) od mechanicznej wentylacji 

odma opłucnej 

odma opłucnowa prężna 

odma opłucnowa samoistna pierwotna 

odma prawostronna 

odma przypodstawna 

odmienny genetycznie 

odmóżdżenie 

odnowa tkankowa 

odoskrzelowy rak płuc|nowotwór wywodzący się z układu oddechowego|rak płuc 

odpływ dializatu 

odpoczynek w łóżku|leżenie w łóżku 

odporność komórkowa 

odporność w populacji światowej 

odpowiednie nawodnienie chorego 

odpowiednie nawodnienie|odpowiednie nawodnienie chorego 

odpowiednie odżywianie 

odpowiednio przeprowadzone badania kliniczne 

odpowiedzi z nadrważliwości typu opóźnionego 

odpowiedź adaptacyjna 

odpowiedź adrenergiczna 

odpowiedź fizjologiczna 

odpowiedź gospodarki kwasowo-zasadowej 

odpowiedź immunologiczna 

odpowiedź immunologiczna mediowana na drodze komórkowej 

odpowiedź kaliuretyczna|zwiększenie wydalania potasu z moczem 

odpowiedź mikrobiologiczna 

odpowiedź na antygen|patologiczna odpowiedź na antygen 



odpowiedź nerek 

odpowiedź o charakterze heterotypowym 

odpowiedź pobudzająca makrofagi|reakcja pobudzająca makrofagi 

odpowiedź reimplantacyjna 

odpowiedź rozkurczowa oskrzeli 

odpowiedź sercowo-naczyniowa 

odpowiedź skóry 

odpowiedź uszkadzająca tkanki|reakcja uszkadzająca tkanki 

odprowadzenia kończynowe 

odprowadzenia w EKG 

odprowadzenia z przedniej ściany klatki piersiowej 

odprowadzenie V4R 

odpryskowiaki 

odruch cholinergiczny 

odruch chwytny 

odruch obronny 

odruch oczno-błędnikowy|odruch oczno-przedsionkowy 

odruch pyszczkowy 

odruch rogówkowy (mrugania) 

odruchowe prężenia 

odruchowe ruchy gałek ocznych|odruchowe reakcje ruchowe gałek ocznych|odruchowe czynności gałek ocznych 

odruchowe zahamowanie ruchów oddechowych 

odruchowe, skojarzone, poziome ruchy gałek ocznych 

odruchowo 

odruchowy skojarzony ruch gałek ocznych w lewo 

odruchy gardłowe 

odruchy oczno-głowowe 

odruchy rogówkowe 

odruchy spojrzenia poziomego 

odruchy z pnia mózgu 

odruchy źrenic na światło 

odruchy źreniczne na światło 

odrzucanie nadostre 

odrzucenie organu 

odsalanie|desalination 

odstawić 

odstawienie leku 

odsunięcie mózgu 

odsysanie wydzielin przewodu pokarmowego|odsysanie soków żołądkowych 

odsysanie wydzieliny 

odsysanie wydzieliny z tchawicy 

odśrodkowe włókna współczulne 

odtlenowany 

odtworzenie się układu odpornościowego 

odwadnianie 

odwodnienie wtórne do chorób współistniejących 



odwodnienie|względny spadek objętości krwi krążącej|spadek objętości krwi krążącej|zmniejszenie się wolemii|niedobór płynu|spadek objętości|deficyt wolemii 

odwracalna leukoencefalopatia tylna 

odwracalne działanie toksyczne na procesy hematopoezy 

odwrócenie głębokiego załamka T 

odwrócenie niewydolności nerek 

odwrócenie załamka T 

odwrócenie załamka T 

odwrócenie załamka T w odprowadzeniu III 

odwrócenie załamków T w odprowadzeniach V1-V4 

odwrócona osmoza 

odzyskać przytomność 

odzyskanie prawidłowej czynności płuc 

odzyskiwanie czynnika IX po transfuzji 

oglądanie 

ogniska proliferujących fibroblastów 

ogniska rozedmowe 

ognisko Ghona 

ognisko niedokrwienia 

ognisko pierwotne 

ogniskowe deficyty neurologiczne|ogniskowe objawy ubytkowe 

ogniskowe nacieki zapalne 

ogniskowe objawy neurologiczne|miejscowe objawy neurologiczne 

ogniskowe segmentalne martwicze kłębuszkowe zapalenie nerek 

ogólna funkcja lewej komory 

ogólne działania niepożądane 

ogólne obciążenie układu oddechowego 

ogólne osłabienie|niedowład 

ogólne wyniszczenie 

ogólnie osłabiona funkcja lewej komory 

ogólnoustrojowe leczenie przeciwkrzepliwe 

ogólny 

ograniczać|zmniejszać 

ograniczanie podawania płynów 

ograniczenia fizyczne 

ograniczenia w dostarczaniu energii 

ograniczenie podaży fosforanów w diecie 

ograniczenie podaży płynów|restrykcja płynowa 

ograniczenie przepływów oddechowych 

ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe 

ograniczenie przepływu powietrza w drogach oddechowych|zaburzenia przepływu powietrza 

ograniczenie przepływu wydechowego 

ograniczenie przyjmowania wody wraz z dietą 

ograniczenie ruchomości klatki piersiowej 

ograniczenie spożycia wody|ograniczenie podaży płynów 

ograniczenie zawartości potasu w diecie 

ograniczone dostarczanie do organizmu 



ograniczony 

oklepywanie klatki piersiowej 

okluzja światła cewek nerkowych|zamknięcie światła cewek 

okolica koniuszka 

okolica potylicy 

okolica zamostkowa 

okolica zaotrzewnowa|przestrzeń pozaotrzewnowa 

okolice przywnękowe 

okołocewkowe naczynia włosowate 

okołokorowy 

okołooperacyjna niewydolność oddechowa 

okołooskrzelikowy 

okołooskrzelowy obrzęk 

okołorzęskowy 

okołoskrzelowy obrzęk 

okołownękowe plamiste zagęszczenia|przywnękowe zacienienia 

okostnowy|dot. okostnej 

okrągłe zacienienia 

okres bezdechu 

okres półtrwania w osoczu 

okres półtrwania wewnątrz komórki 

okres trwania zakażenia 

okres zdrowienia 

okresowa neutropenia 

okresowe zaburzenia oddechowe 

okresowy 

okresy spłyconego oddechu 

określanie stopnia zaawansowania raka|ocenić rozległość raka|określenie stadium raka 

określona terapia 

oksazepam 

oksymetria 

okulista 

olbrzymie tętniaki 

olbrzymiokomórkowe śródmiąższowe zapalenie płuc 

oleiste krople do nosa 

oleistość skóry 

omamy 

omdlenia związane pierwotnie z bradyarytmią 

omdlenie kaszlowe 

omdlenie neurokardiogenne 

omdlenie o typie wazodepresyjnym|omdlenie wazodepresyjne 

omdlenie ortostatyczne 

omdlenie wazowagalne 

onkotyczny 

oparty na dowodach|o udokumentowanej skuteczności|oparty na dowodach naukowych 

oparzenie dróg oddechowych 



operacja bariatryczna|zabieg bariatryczny 

operacja jelita grubego|zabieg na jelicie grubym 

operacja kardiologiczna|zabiegi chirurgiczne na sercu 

operacja na układzie moczowo-płciowym 

operacja neurochirurgiczna|zabiegi neurochirurgiczne 

operacja przewodów żółciowych 

operacja ze wskazań nagłych 

operacja żołądka 

operacja żołądkowo-dwunastnicza 

operacje chirurgiczne 

opieka poresuscytacyjna 

opieka przedszpitalna 

opieka|leczenie 

opioidy 

opłucnowo-osierdziowy 

opłucnowo-otrzewnowy 

opłucnowy 

oporność bakterii 

oporność bakterii Gram-dodatnich 

oporność gronkowców na tetracykliny 

oporność na mineralokortykosteroidy 

oporność na zakażenie 

oporność tkanek 

oporność wewnątrzna 

oporność wyspecjalizowanych struktur zakończeń nerwów 

oporny na wiele antybiotyków|wykazujący oporność na wiele antybiotyków|oporny na wiele leków 

oporny na β-laktamazę 

opór dróg oddechowych 

opór dróg oddechowych 

opór dróg oddechowych|opór w drogach oddechowych 

opór na drodze odpływu krwi z serca|obciążenie następcze (afterload) 

opór naczyń mózgowych 

opór naczyń płucnych 

opór naczyń układowych|systemowy opór naczyniowy 

opór naczyń wieńcowych 

opór przepływu powietrza 

opóźnienie opróżniania żołądka 

opóźnienie przewodzenia przedsionkowo-komorowego 

opóźnienie wypełniania naczyń włosowatych|opóźnienie reperfuzji 

opóźniona konwersja posiewu plwociny 

opóźnione deficyty neurologiczne 

opóźnione dojrzewanie 

opóźnione gojenie się ran 

opóźnione gojenie się rany 

opóźniony szczyt odpowiedzi 

opryszczka jamy ustnej 



opryszczka noworodków 

opryszczkowe zapalenie mózgu 

opryszczkowe zapalenie rogówki 

opuszki palców 

organiczne substancje osmotycznie czynne 

organizacja genomowa 

organizacja wysięków pęcherzykowych 

organizujące się zapalenie płuc 

orgaran 

ortezy|protezowanie 

ortopedyczny 

ortostatyczne zawroty głowy 

ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego 

osi gałek ocznych 

osiowy obraz skanu TK 

oskrzela zawierające w ścianie chrząstkę 

oskrzele główne 

oskrzele górnopłatowe lewe 

oskrzeliki końcowe 

oskrzelowe i płucne mechanizmy obronne 

oskzelików 

osłabiać 

osłabiać 

osłabienie hemodynamiczne krwi 

osłabienie mięśni oddechowych 

osłabienie mięśni podniebienia 

osłabienie odporności 

osłabienie odruchów 

osłabienie podatności komór 

osłabienie przepony 

osłabienie rysunku naczyniowego 

osłabienie siły 

osłabiona odporność 

osłabiona odpowiedź humoralna 

osłonka z włóknika 

osmolalność kału 

osmolarność przestrzeni zewnątrzkomórkowej 

osmoterapia 

osmotyczna kruchość erytrocytów 

osmotyczne ciśnienie krwi|ładunek osmotyczny osocza 

osmotyczne przesunięcie płynów ustrojowych 

osmotyczny zespół demielinizacyjny|zespół demielinizacji osmotycznej 

osoba przeprowadzająca bronchoskopię 

osobnicze właściwości chorego|czynniki ze strony gospodarza|czynniki charakteryzujące gospodarza 

osoby nie będące chore na astmę 

osoby silnie reagujące na bodziec antygenowy|high responders 



osoby słabo reagujące na bodziec antygenowy|low responders 

osoby, które przeżyły daną chorobę 

osoczowe czynniki krzepnięcia 

ostatecznie osiągana korzyść kliniczna 

ostatnio przeprowadzone badania 

osteoartropatia przerostowa 

osteodystrofia 

osteofity|powstawanie osteofitów 

osteoid 

osteokalcyna 

osteomalacja 

osteosklerotyzacja 

osteotomia szczękowo-żuchwowa 

ostra białaczka promielocytowa|APL 

ostra białaczka szpikowa 

ostra białaczka szpikowa 

ostra dysfunkcja alograftu 

ostra ekspozycja na pył nieorganiczny 

ostra hipoksemiczna niewydolność oddechowa 

ostra martwica nerek|ATN|ostra martwica cewek nerkowych 

ostra miopatia kwadriplegiczna|ostra miopatia tetraplegiczna 

ostra nefropatia dnawa 

ostra nefropatia dnawa 

ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa 

ostra niewydolność oddechowa 

ostra oliguryczna niewydolność nerek 

ostre bakteryjne zapalenie zatok 

ostre chemiczne zapalenie płuc 

ostre immunologiczne zapalenie płuc 

ostre stany przebiegające z małym rzutem serca 

ostre uszkodzenia 

ostre uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego 

ostre uszkodzenie płuc 

ostre wirusowe zakażenia układu oddechowego 

ostre wirusowe zakażenia układu oddechowego 

ostre zapalenie płuc, którego przyczyną jest zaaspirowanie bakterii z jamy ustnej 

ostre zatrucie alkoholem 

ostro przebiegający 

ostrogi kostne 

ostrogi piętowe 

ostrość wzroku 

ostry nieżyt nosa (koryza) 

ostry proces ekspansywny 

ostry zawał mięśnia sercowego|AMI 

ostry zespół płucno-sercowy 

ostry zespół wieńcowy 



oś renina-aldosteron 

ośrodek kaszlu 

ośrodek leczenia hemofilii 

ośrodek medyczny 

ośrodek prowadzący dializoterapię|ośrodek dializacyjny 

ośrodek wazomotoryczny 

ośrodek zajmujący się przeszczepianiem narządów 

ośrodkowa hipowentylacja pęcherzykowa 

ośrodkowy napęd oddechowy 

otoczenie 

otoczka wirusa 

otorbiony płyn w jamie opłucnej 

otwarta biopsja opłucnej 

otwarta biopsja płuca 

otwarta biopsja płuca 

otwarty układ oddechowy w kształcie litery T|zestaw T 

otyłość 

owłosienie podbrzusza u kobiet 

owrzodzenia przełyku 

owrzodzenia przewodu pokarmowego 

owrzodzenia stresowe|wrzody stresowe 

owrzodzenia w jamie ustnej 

owrzodzenia z powodu odleżyn 

oziębienia 

oznaczanie lekowrażliwości 

oznaczenie 

oznaczenie gazów krwi tętniczej|gazometria we krwi tętniczej 

oznaczenie stężenia D-dimerów 

oznaczenie stężenia glukozy 

oznaczenie|próbka 

oznaczyć hematokryt 

oznaki 

pachydermoperiostosis|pachydermoperiostitis|zespół Touraine-Solente-Gole'a 

paciorkowcowe zapalenie krtani 

pacjenci bez hemofilii 

pacjenci dializowani 

pacjenci leczeni dializą otrzewnową 

pacjenci otrzymujący placebo|grupa pacjentów otrzymujących placebo|grupa kontrolna 

pacjenci po zabiegach chirurgicznych 

pacjenci przyjęci na OIT 

pacjenci wentylowani małą objętością oddechową 

pacjenci z chorobą alkoholową 

pacjenci z fimbromialgią 

pacjenci z zawałem serca 

pacjenci ze zmianami w obrębie układu immunologicznego 

pacjenci, którzy w przeszłości nie byli leczeni danym lekiem 



pacjenci, u których nie występuje hipotensja 

PaCO2 w stanie równowagi 

padaczka subkliniczna 

padaczkowy 

pajączki naczyniowe na skórze 

pajączki skórne 

paklitaksel 

palce pałeczkowate 

palce purpurowe 

palczastopodobny 

palenie papierosów przez matki 

paliwizumab 

pałeczki jelitowe 

pałeczkowaty 

pałki|postacie pałeczkowate|prążki|bands 

pandemia o średnim natężeniu 

panel elektrolitowy 

panel przeciwciał antyfosfolipidowych 

papaweryna 

paradoksalna aktywność mięśni brzucha 

paradoksalna bradykardia 

paradoksalne rozdwojenie drugiego tonu serca 

paradoksalne ruchy brzucha w pozycji leżącej na wznak 

paradoksalne ruchy przepony widziane przy badaniu fluoroskopowym 

paradoksalny odczyn polekowy|oczyn paradoksalny 

parametr 

parametry czynnościowe płuc 

parametry gazometrii 

parametry wartości życiowych|objawy życiowe|parametry życiowe|oznaki życiowe 

parastezje na obwodzie 

parentalne podawanie dużych dawek leków 

paroksetyna 

parowanie wody przez skórę 

patofizjologia poszczególnych narządów 

patofizjologiczny proces|stan patofizjologiczny |mechanizm patofizjologiczny 

patogeneza 

patogeny mikroorganiczne 

patogeny otoczkowe 

patogeny układu oddechowego 

patognomiczny 

patologia w obrębie układu moczowego 

patologiczne hemoglobiny 

patologiczne załamki Q 

patologicznie różne 

patologie aorty 

patologie położnicze 



patologie sercowo-naczyniowe 

patomorfologiczny|histopatologiczny 

pauza końcowowdechowa 

pektorylokwia 

pektorylokwia podczas szeptu 

pełna ocena kliniczna 

pełne badania biochemiczne 

pełnościenny zawał mięśnia sercowego 

pełny 

pełny cykl regulowany przez objętość 

pemfigoid bliznowaciejący 

penicylina G benzatynowa 

pentasacharyd 

pentasacharyd, który wybiórczo hamuje działanie czynnika Xa 

peptydoglikanowy trzon białka 

peptydy muramylowe 

perfluoroarbon 

perforacja błony międzykomorowej|pęknięcie przegrody międzykomorowej 

perforacja przełyku 

perfuzja głębuszkowa 

perfuzja komórkowa 

perfuzja mózgowa 

perfuzja narządów centralnych 

perfuzja nerek 

perfuzja nerkowa 

perfuzja podwsierdziowa 

perfuzja skóry 

perfuzja systemowa 

perfuzja tkankowa|przepływ tkankowy krwi 

perfuzja w układzie mikronaczyniowym 

permisywna hiperkapnia 

peroksydacja lipidów|utlenienie lipidów 

personel ambulansu 

personel medyczny 

perynchema mózgu 

peryplazma 

perystaltyka brzuszna 

pewne rozpoznanie 

pęcherz 

pęcherze rozedmowe 

pęcherzyk płucny 

pęcherzyki 

pęcherzyki płucne 

pęcherzyki płucne 

pęcherzykowe czopy 

pęcherzykowe komórki nabłonka 



pęcherzykowe PO2 

pęcherzykowo-tętnicza różnica parcjalnego O2 

pęcherzykowo-włośniczkowa różnica ciśnień parcjalnych tlenu 

pęcherzykowo-włośniczkowy 

pęcherzykowo-włośniczkowy gradient O2|gradient A-a|gradient pęcherzykowo-włośniczkowy 

pęcherzykowy obrzęk płuc|obrzęk pęcherzyków 

pęcherzykowy prokolagen typu III 

pęczki oskrzelowo-naczyniowe 

pęknięcie błony bębenkowej 

pęknięcie nici ścięgnistej 

pęknięcie pod wpływem różnicy ciśnienia osmotycznego 

pęknięcie przegrody 

pęknięcie serca 

pęknięcie ściany serca 

pęknięcie ściany serca w przebiegu zawału serca powikłane tamponadą 

pęknięcie ścięgna 

pęknięcie tętniaka 

pęknięcie tętniaka aorty z wylewem wewnętrznym krwi 

pęknięcie tętnicy płucnej 

pęknięcie wolnej ściany serca 

pętla jelita czczego 

pętla jelita krętego 

pętla przepływ-objętość|krzywa przepływ-objętość 

pH krwi tętniczej 

pH krwi tętniczej 

pieczenie oczu 

pielografia 

pień aorty|korzeń aorty 

pierścień aromatyczny 

pierścień laktonowy 

pierścień makrolaktonowy 

pierwiastki śladowe 

pierwotna dysfunkcja graftu 

pierwotna gruźlica płuc 

pierwotna hipodypsja 

pierwotne gromadzenie wody 

pierwotne grypowe zapalenie płuc o etiologii wirusowej|pierwotne wirusowe zapalenie płuc  

pierwotne nadciśnienie płucne 

pierwotne schorzenia mięśni 

pierwotne uszkodzenie mięśnia sercowego|pierwotna niewydolność mięśnia sercowego 

pierwotne uszkodzenie mózgu 

pierwotne wirusowe zapalenie płuc 

pierwotne zaburzenia metaboliczne 

pierwotne zaburzenia oddechowe 

pierwotny nadmiar jonu sodowego 

pierwotny proces wątrobowy 



pionowe ruchy gałkami ocznymi 

piorunujący ból głowy 

pirymidynowy analog nukleozydowy 

piski wdechowe|inspiratory squeaks 

plamiste bądź rozlane nacieki 

plamiste nacieki zapalne 

plamiste symetryczne obszary "mlecznego szkła" 

plamiste zagęszczenia 

plamy pylicze 

planowy zabieg chirurgiczny|planowana operacja 

plastyka stawu kolanowego|operacja wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego 

plateau na krzywej z prawej komory|plateau na krzywej z RV 

plazminogen 

pleśnie 

pletyzmografia całego ciała 

pletyzmografia kabinowa 

pleurodeza|zastosowanie substancji powodującej zarośnięcie jamy opłucnowej|podanie substancji powodującej zarośnięcie jamy opłucnej 

płachta chłodząca 

płaskostopie 

płaszczyzna strzałkowa 

płaszczyzna wieńcowa 

płat dolny płuca prawego 

płat środkowy płuca prawego 

płatki uszu 

płucna choroba zakrzepowo-zatorowa 

płucna eozynofilia 

płucne łożysko tętnicze 

płucne połączenia tętniczo-żylne 

płucny opór naczyniowy 

płuco detergentowe 

płuco drzewiarza 

płuco gołębiej poduszki 

płuco hodowcy ptaków 

płuco indycze 

płuco kąpiących się w saunie 

płuco klimatyzacyjne 

płuco kompostowe 

płuco metalowców 

płuco młynarza 

płuco nawilżaczy powietrza 

płuco obciosującego drzewo 

płuco odkorowujących klony 

płuco pieczarkarza 

płuco pracownika browaru 

płuco pracownika winnicy 

płuco pracownika zakładów chemicznych 



płuco pracujących przy kawie 

płuco pracujących przy mączce rybnej 

płuco pracujących przy słodzie 

płuco pracujących w łaźniach 

płuco rybie 

płuco sortujących ziemniaki 

płuco uwięzione 

płuco wdychających tabaczkę z przysadki mózgowej 

płuco wody kranowej 

płuco wyrabiających kiełbasę 

płuco wytwarzających sery 

płukanie całego płuca 

płyn dializacyjny 

płyn do dializy otrzewnowej 

płyn koloidowy 

płyn mózgowo-rdzeniowy 

płyn o wyraźnych cechach ropnych 

płyn obrzękowy 

płyn w jamie opłucnej 

płyn w jamie opłucnej 

płyn w jamie otrzewnej|płyn otrzewnowy 

płyn w lewej jamie opłucnowej 

płyn wysiękowy w jamie opłucnej|wysięk opłucnowy 

płynny 

płyny gałki ocznej 

płyny w organizmie 

płytki miażdżycowe w tętnicach siatkówki|blaszki miażdżycowe w tętnicach siatkówki 

pneumatyczne rajstopy uciskowe 

pneumatyczne spodnie uciskowe 

pneumocyty typu II 

pneumokokowe zapalenie opon mózgowych 

pneumonektomia 

po infekcji paciorkowcowej 

po niedotlenieniu 

po podaniu bronchodylatora 

po podaniu leków sedatywnych 

po przebudzeniu 

po stymulacji 

po wykonaniu by-passu naczyń wieńcowych 

po zakończeniu wlewu 

po zapłodnieniu 

pobieranie materiału z oskrzeli 

pobieranie próbek krwi tętniczej 

pobudliwość błonowa komórek|pobudliwość błon 

pobudliwość neuronów 

pobudzać wentylację 



pobudzać|wyzwalać 

pobudzający układ siatkowaty 

pobudzanie napędu oddechowego 

pobudzanie przepony drogą elektrostymulacji nerwu przeponowego 

pobudzenie 

pobudzenie 

pobudzenie 

pobudzenie dopełniacza 

pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego 

pobudzenie układu α-adrenergicznego 

pobudzony 

pocenie się 

pochodne bipirydyny, będące wybiórczymi inhibitorami fosfodiesterazy typu III 

pochodne ryfamycyny 

pochodzenia opłucnowego 

poczucie nadchodzącej śmierci 

pod koniec wydechu|w końcowej fazie wydechu 

pod kontrolą bronchoskopii 

pod kontrolą echokardiograficzną 

pod kontrolą ultrasonograficzną 

pod kontrolą wzroku|kontrolując wzrokowo 

pod względem fizjologicznym|patofizjologicznie 

pod względem hemodynamicznym 

pod względem morfologicznym 

podatność klatki piersiowej 

podatność mięśnia sercowego 

podatność płuc (statyczna) 

podatność serca 

podatność ściany dróg oddechowych 

podatność układu oddechowego 

podatność układu oddechowego 

podatny 

podatny na uszkodzenia 

podawanie 

podawanie antybiotyków działających na bakterie atypowe 

podawanie czynników krzepnięcia krwi 

podawanie koncentratu czynnika VIII 

podawanie leków diuretycznych|leczenie odwadniające|leczenie środkami moczopędnymi|terapia lekami moczopędnymi 

podawanie leków uspokajających 

podawanie ogólne|stosowany ogólnie 

podawanie płynów 

podawanie przez sondę nosowo-żołądkową 

podawanie silnej sedacji 

podawany bezpośrednio do gałki ocznej 

podawany bezpośrednio do zmian chorobowych 

podawany donosowo 



podawany donosowo|w błonie śluzowej nosa 

podawany ogólnie 

podawany podjęzykowo 

podawany podspojówkowo 

podawany pozajelitowo 

podawany s.c. 

podawany w sposób przerywany 

podawany w standardowych dawkach 

podaż 

podaż białek w diecie 

podaż dożylna płynów|podanie dożylne płynów 

podaż sodu 

podaż substancji rozpuszczonych 

podaż tlenu 

podaż wody 

podbarwienie plwociny krwią 

podbarwiony krwią 

podbarwiony krwią 

podbarwiony krwią 

podchrzęstna sklerotyzacja 

poddany znieczuleniu 

podejście farmakoinwazyjne 

podeszły wiek 

podjednostka peptydoglikanu 

podjednostka rybosomu 

podjednostki ściany komórkowej 

podlegać hiperwentylacji|hiperwentylować 

podlegać przemieszczeniom 

podlegający metabolizmowi|ulegający metabolizmowi 

podłoże 

podłoże płynne 

podnabłonkowe odkładanie się kolagenu 

podnamiotowy 

podobny do mleka 

podopłucnowe linijne zacienienia 

podostra postać 

podrażnienie błony śluzowej nosa 

podrażnienie błony śluzowej nosa 

podrażnienie dróg oddechowych 

podrażnienie górnych dróg oddechowych 

podrażnienie spojówek 

podrażnienie układu oddechowego 

podskakiwanie oczu|ocular bobbing|ruchy "podskakiwania" gałek ocznych 

podstawa mostu 

podstawowe badania biochemiczne 

podstawowe czynności resuscytacyjne|podstawowe czynności reanimacyjne 



podstawowe leczenie 

podstawowy lek w leczeniu 

podstępnie 

podścielisko 

podtrzymywanie czynności życiowych 

poduszeczka piętowa 

podwiązanie 

podwójne heterozygoty 

podwyściółkowo położony 

podwyższenie ciepłoty kończyn 

podwyższenie ciśnienia napełniania LV 

podwyższenie ciśnienia tętna 

podwyższenie ilości leukocytów w płynie otrzewnowym 

podwyższona leukocytoza|zaznaczona leukocytoza 

podwyższone ciśnienie śródczaszkowe|wzmożone ciśnienie śródczaszkowe 

podwyższone ciśnienie tętnicze krwi 

podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe|podwyższenie ICP 

podwyższone żylne ciśnienie płucne 

podwyższony poziom cholesterolu 

podwyższony poziom progesteronu 

podzespoły śpiączkowe 

pofałdowany 

pogarszać objawy|pogarszać przebieg|nasilać się 

pogarszająca się czynność płuc 

pogorszenie czynności płuc 

pogorszenie czynności układu immunologicznego 

pogorszenie objawów|zaostrzenie|nasilenie|pogorszenie stanu 

pogorszenie sprawności intelektualnej 

pogorszenie stanu psychicznego 

pogorszenie toleranji wysiłku 

pogorszenie utlenowania krwi 

pogorszenie wydajności hemodynamicznej 

pogotowie drgawkowe 

pogrubienie błony maziowej 

pogrubienie opłucnej 

pogrubienie rysunku śródmiąższowego 

pogrubienie ściany oskzeli 

poikilocytoza 

pojawienie się 

pojawienie się nowych zacienień o charakterze pęcherzykowym w rentgenogramie 

pojedyncze doniesienia 

pojedyncze trzeszczenia 

pojedynczy łańcuch polipeptydowy 

pojemność dyfuzyjna płuc|pojemność dyfuzyjna  

pojemność minutowa serca (wg Ficka) 

pokryty komórkami śródbłonka 



pokrzywka 

pola górne płuc|górne pola płucne 

pola płucne 

pole pod krzywą zależności od czasu 

polimeraza DNA komórki gospodarza 

polimeraza RNA w komórkach ssaków 

polimeryzacja fibryny 

polimorfizm genów 

polimyksyna E 

polineuropatia związana ze stanem krytycznym|polineuropatia stanu krytycznego 

polipeptyd zbudowany z 15 aminokwasów 

polipy nosa 

poliradikulopatia wstępująca 

polisomnografia|badanie polisomnograficzne 

poliuria 

poliuria 

poliuria 

połączenia mostowe 

położenie spoczynkowe 

położony okołooskrzelowo 

położony pod ostrogą 

położony przed tchawicą 

pomarańczowe zabarwienie moczu 

pomarszczony 

pomiar 

pomiar aktywności fosfokinazy kreatyniny 

pomiar ciśnienia w lewej komorze 

pomiar D-dimerów 

pomiar pulsoksymetryczny nasycenia tlenem 

pomiary PEF 

pomiary spirometryczne 

pomocniczy 

pomostowanie tętnic wieńcowych|zabieg pomostowania naczyń wieńcowych|pomostowanie aortalno-wieńcowe|przęsłowanie aortalno-wieńcowe 

pomosty sercowo-płucne|pomostowanie sercowo-płucne 

pompa krwi 

pompa perystaltyczna 

pompa wentylacyjna|pompa oddechowa 

pomyłka diagnostyczna 

ponowne krwawienie 

ponowne leczenie 

ponowne pęknięcie|ponowne pęknięcie tętniaka 

ponowne wprowadzenie 

ponowne zaintubowanie 

ponowne zakażenie 

ponowne zwężenie 

ponownie zastosowany schemat leczenia 



ponowny przeszczep 

ponowny zawał|powtórny zawał 

pończochy uciskowe zwykłe 

popłuczyny 

popłuczyny jamy nosowo-gardłowej 

popłuczyny jamy ustnej 

poprawa histopatologiczna wątroby 

poprawa parametrów hemodynamicznych 

poprawa stanu ogólnego 

poprawa stanu pacjenta 

poprawa stanu układu nerwowego| 

poprawa stwierdzona w badaniu histopatologicznym wątroby 

poprawa|zdrowienie 

poprowadzić 

populacja 

porażenie czterokończynowe 

porażenie farmakologiczne|zwiotczenie wywołane środkami farmakologicznymi 

porażenie mięśni żołądka 

porażenie mięśnia prostego bocznego 

porażenie napadowe hiperkaliemiczne 

porażenie nerwów gałkoruchowych 

porażenie nerwu szóstego 

porażenie nerwu trzeciego 

porażenie oddychania 

porażenie płytki nerwowo-mięśniowej|zastostowanie środków powodujących porażenie złącza nerwowo-mięśniowego 

porażenie rzekomoopuszkowe 

porażenie skojarzonego spojrzenia 

porażenie spojrzenia 

porfobilinogen 

porowatość 

port oksymetryczny 

poryny w zewnętrznej błonie 

poryny w zewnętrznej błonie komórkowej bakterii Gram-ujemnych 

posiew płynu maziówkowego 

posiewy płynu opłucnej 

postać 

postać lipidowa 

postać sercowo naczyniowa 

postać strzępkowa 

postać z nekrobiotycznymi zmianami guzkowymi w płucach 

postawić rozpoznanie 

postawić rozpoznanie  

postępowanie 

postępowanie diagnostyczne 

postępowanie dodatkowe 

postępowanie dotyczące wentylacji|respiratoroterapia 



postępowanie kliniczne 

postępowanie medyczne 

postępowanie poprzeszczepowe 

postępowanie profilaktyczne 

postępowanie resuscytacyjne 

postępowanie zachowawcze 

postępowanie zgodne z protokołem 

postępująca postać gruźlicy pierwotnej 

postępująca twardzina uogólniona 

postępujące masywne włóknienie 

postępujące powikłania oddechowe 

poszerzenie 

poszerzenie cienia śródpiersia 

poszerzenie jamek szpikowych 

poszerzenie prawej komory|powiększenie jamy PK 

poszerzenie przestrzeni powietrznych|powiększenie przestrzeni powietrznych 

poszerzenie szypuły naczyniowej 

poszerzenie zespołu QRS 

poszerzenie źrenicy 

poszerzenie żył szyjnych 

poszerzenie żył szyjnych 

poszerzony 

poszerzony 

pośredni masaż serca 

potencjałozależny 

potomania zależna od piwa|nałóg pijaństwa (beer potomania) 

potwierdzona histopatologicznie aktywność procesu chorobowego 

potwierdzony angiograficznie 

potwierdzony dodatnim posiewem 

potworniaki 

pourazowa odma opłucnowa 

pourazowe uszkodzenie tkanki mózgowe|urazowe uszkodzenie mózgu 

poważne czynniki ryzyka dla operacji 

poważne zdarzenie sercowe 

powiązany krzyżowo 

powierzchnia błony pęcherzykowo-włośniczkowej 

powierzchniowo czynny 

powietrze atmosferyczne 

powietrzna przestrzeń zamostkowa 

powiększający się tętniak 

powiększenie brzucha 

powiększenie gruczołów śluzowych 

powiększenie języka 

powiększenie migdałków - gardłowego lub podniebiennych 

powiększenie migdałków podniebiennych 

powiększenie narządów 



powiększenie okolicznych węzłów chłonnych 

powiększenie połowy klatki piersiowej, nad którą nie słychać szmerów oddechowych 

powiększenie prawego przedsionka 

powiększenie prawej komory serca 

powiększenie przestrzeni powietrznych w okolicy blizn tkankowych 

powiększenie strefy zawału 

powiększenie sylwetki serca 

powiększenie sylwetki serca 

powiększenie węzłów chłonnych przytchawiczych 

powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia 

powiększenie węzłów chłonnych wewnątrz klatki piersiowej 

powiększenie węzłów chłonnych wnęk|powiększone węzły chłonne wnęk|limfadenopatia wnęk 

powiększnie prawej komory 

powikłania hemodynamiczne 

powikłania krwotoczne 

powikłania krwotoczne 

powikłania mechaniczne 

powikłania metaboliczne 

powikłania mocznicy|powikłania mocznicowe 

powikłania narządowe 

powikłania okołoprzeszczepowe 

powikłania płucne 

powikłania płucne 

powikłania pogrypowe 

powikłania pozasercowe 

powikłania sercowo-płucne 

powikłania w drogach oddechowych 

powikłania w obrębie układu oddechowego 

powikłania zakrzepowe 

powikłania zakrzepowe 

powikłania zatorowe 

powikłania ze strony innych narządów 

powikłania ze strony układu moczowego 

powikłania ze strony układu oddechowego 

powikłania związane z cewnikami wewnątrznaczyniowymi 

powlekany antybiotykami 

powodować aglutynację 

powodować migrację 

powodować przesunięcie krwi 

powodować rozszerzenie 

powodować wzrost sztywności 

powodujący martwicę 

powodujący supresję szpiku|wykazujący działanie mielosupresyjne 

powolna niskowydajna hemodializa 

powolna pojemność życiowa 

powolny chód na szerokiej podstawie z powłóczeniem nogami 



powrót potencjałów błonowych 

powstający de novo 

powstały na drodze krwiopochodnej 

powstanie błon szklistych 

powstawanie nowych naczyń krwionośnych 

powstawanie ognisk miofibroblastów 

powstawanie pęcherzyków płucnych 

powstawanie pęknięć|powstawanie szczelin 

powstawanie wolnych rodników tlenowych 

powszechnie występująca oporność 

powtarzana ocena wymiany gazowej w spoczynku i w trakcie wysiłku fizycznego 

powtarzane ilościowe testy mikrobiologiczne 

powtórne pęknięcie tętniaka|ponowne pęknięcie tętniaka 

powtórny obrzęk płuc po ich upowietrznieniu|obrzęk płuc po ich powtórnym upowietrznieniu 

powysiłkowy 

poza krwawieniem 

pozaciągane nerki 

pozanerkowy 

pozanerkowy|niezwiązany z nerkami 

pozaotrzewnowe zakażenia związane z cewnikiem 

pozapłucny przeciek z prawa na lewo 

pozaustrojowa oksygenacja błonowa|pozaustrojowe utlenianie błonowe 

pozaustrojowy 

pozbawienie snu 

pozbawiony działań toksycznych 

pozbawiony naczyń krwionośnych 

poziom 

poziom albumin w osoczu 

poziom aminotransferaz w surowicy krwi 

poziom całkowity IgE w surowicy krwi 

poziom CRP 

poziom dwuwęglanów w surowicy 

poziom magnezu w surowicy krwi 

poziom matczynych przeciwciał w surowicy krwi 

poziom mleczanów we krwi 

poziom osmolarności surowicy 

poziom podtrzymywania powietrza 

poziom powietrza i płynu|poziom płynu 

poziom przed leczeniem 

poziom regulacji ciśnienia 

poziom tworzący "menisc"|poziom tworzący twzw. menisk 

poziom w moczu|stężenie w moczu 

poziom wiremii 

poziome bruzdy 

poziome, rozbieżne ustawienie gałek ocznych 

pozostający|rezydualny 



pozycja leżąca 

pozycja leżąca 

pozycja na brzuchu 

pozycja Trendelenburga 

pozycja trójnoga 

pozytonowa tomografia emisyjna 

pozytrony 

pozytywna reakcja z nitroprusydkiem 

pozytywne wyniki badań biomarkerów 

półizotoniczny 

półizotoniczny roztwór chlorku sodowego 

półpasiec oczny 

późnowdechowe, słyszalne w końcowej fazie wdechu rzężenia o wysokim tonie 

późny szmer skurczowy nad koniuszkiem serca 

praca lewej komory 

praca oddechowa 

praca serca 

praca wyrzutowa lewej komory 

praca wyrzutowa prawej komory 

pracownia cewnikowania serca|pracownia cewnikowania  

pracownie kardiologiczne wykonujące cewnikowanie serca 

pragnienie|uczucie pragnienia 

praktyka kliniczna|stosowanie leków w praktyce klinicznej 

prawa część serca 

prawa granica serca 

prawdziwe zmniejszenie wolemii 

prawe serce 

prawidłowa liczba płytek|prawidłowa liczba płytek krwi 

prawidłowa reakcja źrenic na światło 

prawidłowo reaktywny 

prawidłowy poziom fibrynogenu 

prawidłowy sen 

prawidłowy wyjściowy stan odżywienia 

prawie prawidłowy|na pograniczu normy 

prawo- i lewokomorowa niewydolność serca 

prawo Sterlinga, mówiące o przepływie płynu wewnątrz- i zewnątrzkomórkowego przez błonę komórkową 

prątki gruźlicy 

prążek oligoklonalny 

precypitacja kwasem sulfosalicylowym 

precypitacja siarczanem amonowym 

precypitujący 

precypityny 

precypityny|przeciwciała precypitujące 

predysponowany 

preload 

preoksygenacja 



preparat krwiopochodny 

preparaty immunoglobulin 

preparaty inferferonu 

preparaty krwiopochodne 

preparaty stosowane w chemioterapii 

preparaty wiążące fosfor 

preparaty wiążące fosforany 

prędkość przepływu wdechowego 

prężenia 

prężenia wyprostne 

prężność CO2 we krwi tętniczej|PaCO2 

prężność O2 we krwi tętniczej|PaO2 

prężność tlenu w tkankach mózgu 

primidon 

proarytmia 

proarytmiczny 

procedura przeszczepu 

procedura przeszczepu 

procedura regeneracji 

procedury intensywnej opieki 

procentowa wartość frakcji skracania 

proces degradacji 

proces infekcyjny 

proces krzepnięcia wewnątrznaczyniowego|krzepnięcie wewnątrznaczyniowe 

proces krzepnięcia|proces krzepnięcia krwi|krzepnięcie krwi 

proces miażdżycowo-zakrzepowy 

proces miażdżycowo-zakrzepowy 

proces naprawczy 

proces nasilania reakcji 

proces niedokrwienia 

proces nowotworowy w stadium końcowym 

proces odbudowy nabłonka 

proces proliferacyjno-włóknieniowy 

proces reabsorpcji 

proces rozrostowy 

proces syntezy 

proces zachodzący na tle alergicznym 

proces zapalny stawu pierścienno-nalewkowatego 

procesy naprawcze płuca 

procesy ogniskowe 

procesy powodujące podwyższenie progu procesu aktywacji genów 

produkcja krwinek czerwonych 

produkt końcowy przemiany azotowej 

produkty aktywacji C3 

produkty degradacji fibryny 

produkty mikrobiologiczne 



produkty przemiany białek 

produkty przemiany metabolicznej 

produkty rozkładu 

produkty rozpadu 

produkty rozpadu komórkowego 

produkty rozpadu promieniotwórczego uranu i radonu 

produkty rozpadu proteolitycznego 

produkty zapalenia 

proenzym 

profil bezpieczeństwa 

profil działań niepożądanych 

profil ekspresji genów 

profil farmakogenetyczny 

profil farmakokinetyczny 

profil ryzyka sercowo-naczyniowego 

profil sodowy 

profilaktyka 

profilaktyka chirurgiczna 

profilaktyka dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego 

profilaktyka grzybicza 

profilaktyka przeciwbakteryjna 

profilowanie ultrafiltracji 

profilowanie ultrafiltracji 

prognozowanie 

program zwalczania 

progresja choroby 

progresja choroby 

progresja zmian|progresja nacieku 

projekcja koniuszkowa 4-jamowa 

projekcja przymostkowa w osi długiej 

prokalikreina, badanie przesiewowe 

prokolagenowy|prokolagen 

proksymalna nerkowa kwasica cewkowa|kwasica cewkowa typu 2|nerkowa kwasica cewkowa bliższa|kwasica cewkowa bliższa|RTA proksymalna|typ 2 RTA 

proksymalne rozstrzenie ostrzeli 

proksymalny odcinek jelita cienkiego 

prolek w formie estru etylowego 

proliferacja fibroblastów 

proliferacja i zwłóknienie 

proliferacja śródbłonka 

proliferacja włóknisto-komórkowa 

prometazyna 

promielocyty 

promieniowce termofilne|promieniowce ciepłolubne 

propofol 

propoksyfen 

propranolol 



propyleneglikol 

prosówka gruźlicza|gruźlica prosówkowa 

prospektywne badania skaningowe 

proste zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej 

prosty 

proteina 1 makrofagów związana z naturalną opornością 

proteinazy wydzielane przez komórki zapalne 

proteoliza 

protezowanie 

protezy zębowe 

protokoły przesiewu dawców 

protokół rozintubowania 

protoporfiryna 

protruzja panewki 

prowadzący do deformacji 

prowadzący do kalectwa 

prowadzący do niepełnosprawności 

prowadzenie oddechu wspomaganego 

prowadzić do zatkania|zatykać 

prowadzone na szeroką skalę badania przesiewowe 

prowokacja płynowa 

prowokacja|test prowokacji 

prowokowanie odpluwania 

próba obciążeniowa na bieżni 

próba obciążeniowa z prowokacją 

próba oddychania spontanicznego 

próba Phalena|objaw Phalena|manewr Phalena 

próba podania 

próba wysiłkowa 

próba z obciążeniem farmakologicznym 

próbka materiału klinicznego 

próbka moczu porannego|w porannej porcji moczu 

próbki pobrane w fazie ostrej choroby 

próbki pobrane w okresie rekonwalescencji 

próbki surowicy pobrane w ostrej fazie choroby 

próbki surowicy pobrane w trakcie rekonwalescencji 

próby tuberkulinowe 

próby wysiłkowe 

próby wysiłkowe|próba obciążeniowa 

próg wrażliwości osmotycznej 

prymitywny 

przebadanie osób, które miały kontakt z zakaźnie chorym 

przebarwienia 

przebarwienie zębów 

przebicie 

przebicie tętnicy 



przebieg ostry 

przebieg podostry 

przebiegać 

przebiegający bezodczynowo|bezodczynowy 

przebiegający w sposób trudno dostrzegalny dla chorego 

przebiegający z powstawaniem jam|jamisty 

przebiegający z tworzeniem ziarniniaków 

przebiegający z upośledzoną odpornością 

przebiegający ze skąpomoczem 

przebudowa komory|remodeling komory 

przebudowa płuc 

przebyty 

przebyty 

przebyty w dzieciństwie 

przebyty w wieku dorosłym 

przebywający w domach opieki 

przechodzenie kationów potasowych z komórek 

przeciążenie objętością płynów w obrębie łożyska naczyniowego 

przeciążenie objętościowe 

przeciek kapilarny 

przeciek naczyniowy w płucach 

przeciek tętniczo-żylny 

przeciek wewnątrzpłucny 

przeciek wewnątrzpłucny z hipoksemią 

przeciek wewnątrzsercowy 

przeciek wewnątrzsercowy z lewa na prawo 

przeciek z prawa na lewo 

przeciek|przeciek krwi 

przecieki anatomiczne 

przecieki krwi 

przecieki sercowe 

przeciwbólowy 

przeciwciała anty 

przeciwciała anty-CCP 

przeciwciała antyhistonowe 

przeciwciała anty-Jo-1 

przeciwciała anty-La 

przeciwciała antymikrosomalne 

przeciwciała anty-RNP 

przeciwciała anty-Ro 

przeciwciała anty-Scl 70 

przeciwciała anty-Smith 

przeciwciała antysyntetazowe 

przeciwciała antytyreoglobulinowe 

przeciwciała blokujące 

przeciwciała nabyte od matki 



przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych 

przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych 

przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA|przeciwciała przeciwko podwójnej nici DNA |przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA 

przeciwciała przeciw kłębuszkom 

przeciwciała przeciw proteinazie 3 

przeciwciała przeciw rybosomalnemu białku P 

przeciwciała przeciw streptolizynie O 

przeciwciała przeciwgranulocytarne 

przeciwciała przeciwko ATP-azie komórek okładzinowych 

przeciwciała przeciwko błonie podstawnej 

przeciwciała przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych 

przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych 

przeciwciała przeciwko danemu typowi wirusa 

przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim 

przeciwciała przeciwko podwójnej nici DNA (natywnemu DNA) 

przeciwciała przeciwnadnerczowe 

przeciwciała przeciwpłytkowe 

przeciwciała w trombocytopenii indukowanej heparyną 

przeciwko 

przeciwlękowy 

przeciwpadaczkowy 

przeciwprądowy 

przeciwzapalne działanie 

przeciwzapalny 

przeczyszczanie 

przed dializą 

przedawkowanie leków działających przeciwcholinergicznie 

przedawkowanie leków lub narkotyków|przedawkowanie leków  

przedawkowanie narkotyków 

przedłużająca się hipotonia 

przedłużenie odstępu QT|wydłużenie odcinka QT 

przedłużona repolaryzacja komór mięśnia sercowego 

przedłużony czas częściowej tromboplastyny po aktywacji|przedłużony czas kaolinowo-kefalinowy 

przedłużony czas trwania zespołu QRS 

przedłużony napad drgawkowy 

przednerkowa niewydolność nerek|przednerkowa ONN|przednerkowa ostra niewydolność nerek 

przednerkowy 

przedni przyśrodkowy zakręt skroniowy 

przednie węzły chłonne śródpiersia 

przedostać się do 

przedwczesne depolaryzacje komór 

przedwczesne odklejanie się łożyska|odklejanie łożyska 

przedwczesne pobudzenia komorowe 

przedwczesne skurcze komorowe 

przedział mięśni zginaczy 

przedział zewnątrzkomórkowy|kompartment zewnątrzkomórkowy 



przefiltrowany ładunek jonu potasowego 

przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej 

przeglądowe zdjęcie radiologiczne 

przeglądowe zdjęcie rentgenowskie 

przegrody międzypęcherzykowe 

przegrody międzyzrazikowe 

przegrupowanie genetyczne 

przejrzystość 

przejściowe niedokrwienie 

przejściowe objawy 

przejściowe zaćmienie wzroku|amaurosis fugax 

przejść w stadium przewlekłe 

przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe|transmisja nerwowo-mięśniowa 

przekaźnik zapalenia 

przekaźniki przeciwzapalne 

przekraczający normę 

przekrój 

przekrój w płaszczyźnie czołowej 

przekrwienie naczyniowe|przekrwienie naczyń krwionośnych|powstawanie zatorów naczyniowych 

przekrwienie oskrzeli 

przeładowanie HCO3- z zewnątrz 

przeładowanie|nadmierne zwiększenie objętości 

przełamać 

przełom nadciśnieniowy 

przełom nadnerczowy 

przełom sierpowatokrwinkowy 

przełożenie dużych tętnic 

przemiany biochemiczne 

przemieszczać 

przemieszczanie się jonu potasowego do wnętrza komórek 

przemieszczenia tkankowe|przemieszczenia tkanek 

przemieszczenie płynów ustrojowych do przestrzeni trzeciej|przesunięcia płynów w ustroju 

przemieszczenie wiążących protein 

przemieszczenie żuchwy ku przodowi 

przemieszczony 

przenikać przez 

przenikać przez 

przenikanie do płynów ustrojowych 

przenikanie do PMR 

przenikanie przez łożysko 

przenoszenie drogą powietrzną 

przenoszony drogą krwi 

przepływ krwi 

przepływ krwi przez naczynia mózgowe|mózgowy przepływ krwi 

przepływ krwi w układzie mikrokrążenia 

przepływ limfy|przepływ limfatyczny|spływ limfatyczny 



przepływ mikronaczyniowy 

przepływ mózgowy 

przepływ powietrza wdychanego 

przepływ prawo-lewy 

przepływ przez cewki dystalne|przepływ przez kanaliki dalsze 

przepływ przez zastawkę aortalną 

przepływ przez zastawkę mitralną 

przepływ przez zastawkę pnia płucnego 

przepływ przez zastawkę trójdzielną 

przepływ systemowy|systemowy przepływ krwi 

przepływ wieńcowy|wieńcowy przepływ krwi 

przepływ wieńcowy|wieńcowy przepływ krwi 

przepływowy cewnik z balonem na końcu 

przeprowadzanie balonikowania tętnicy płucnej 

przeprowadzenie testów rozszerzonej lekowrażliwości 

przeprowadzone wśród 

przepuklina krążka międzykręgowego 

przepuklina oponowo-rdzeniowa|przepuklina rdzeniowo-oponowa 

przepuszczalność drobnych naczyń|przesięki mikronaczyniowe 

przepuszczalność naczyń włośniczkowych 

przepuszczalność pęcherzykowo-włośniczkowa 

przepuszczalność poryn w błonie zewnętrznej 

przepuszczalność zewnętrznej błony komórkowej 

przerost kory nadnerczy 

przerost lewej komory serca 

przerost mięśnia sercowego 

przerost mięśniówki gładkiej|hipertrofia komórek mięśni gładkich 

przerost tkanki kostnej 

przerost żuchwy 

przerost|rozwój 

przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami leku 

przerwać|znieść 

przerwanie 

przerwanie 

przerwanie aksonów 

przerwanie ciągłości nabłonka 

przerwanie leczenia 

przerzutowe depozyty 

przerzutowy 

przerzuty nowotworowe 

przerzuty nowotworowe 

przerzuty nowotworów 

przerzuty wewnątrzoskrzelowe 

przerzuty|przerzuty nowotworowe 

przesącz kłębuszkowy 

przesączanie 



przesączanie zwrotne 

przesiąkanie osocza 

przesięk 

przesięk osocza|wysięk osocza 

przesięki w jamie opłucnej|płyny przesiękowe w jamie opłucnej|przesiękowe płyny w jamie opłucnej 

przestawienie 

przestrzeganie zaleceń lekarskich|podatność tkanki płucnej 

przestrzenie dysków międzykręgowych 

przestrzenie międzypęcherzykowe 

przestrzenie powietrzne, w których zachodzi wymiana gazowa 

przestrzeń międzykomórkowa 

przestrzeń podpajęcza 

przestrzeń podtwardówkowa 

przestrzeń powietrzna w pęcherzyku płucnym 

przestrzeń pozakomórkowa|środowisko zewnętrzne komórki 

przestrzeń trzecia 

przestrzeń wewnątrzpęcherzykowa 

przestrzeń zamostkowa 

przestrzeń zewnątrznaczyniowa 

przesunięcie antygenowe|antigenic shift 

przesunięcie jonu potasowego do wnętrza komórek 

przesunięcie jonu potasowego i sodowego przez błony komórkowe 

przesunięcie jonu potasowego na zewnątrz komórek 

przesunięcie osi serca w prawo 

przesunięcie śródpiersia na stronę przeciwną 

przesunięcie w lewo krzywej dysocjacji hemoglobiny 

przesunięcie wody 

przesunięcie wody z wnętrza komórek 

przeszczep lewego płuca 

przeszczep narządów miąższowych 

przeszczep serca 

przeszczep tętniczy|proteza tętnicza 

przeszczepienie płuco-serca 

przeszczepy HSC 

przeszczepy narządów litych 

przeszczepy narządów miąższowych 

przeszczepy płatów od żywych dawców 

przeszywający ból 

przetoczenia krwinek czerwonych 

przetoczenie 

przetoka 

przetoka 

przetoka Brescia-Cimino 

przetoka jelitowo-skórna 

przetoka odłokciowo-ramienna 

przetoka oskrzelowo-opłucnowa 



przetoka tętniczo-żylna 

przetoki w okolicy odbytu 

przetrwalniki grzybów 

przetrwała odpowiedź wirusologiczna 

przetrwały stan wegetatywny 

przewaga właściwości farmakokinetycznych 

przewidywana umieralność w czasie pobytu w szpitalu 

przewietrzanie pęcherzyków 

przewlekle 

przewlekła antygenemia HB 

przewlekła choroba berylowa|PCHB 

przewlekła choroba górska|chronic mountain sickness 

przewlekła choroba nerek 

przewlekła choroba płuc 

przewlekła dializa otrzewnowa 

przewlekła dializoterapia 

przewlekła dializoterapia|przewlekła hemodializa 

przewlekła ekspozycja na gorąco 

przewlekła zapalna choroba ziarniniakowa 

przewlekłe aktywne zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C 

przewlekłe nadciśnienie płucne w przebiegu zatorowości 

przewlekłe nadmierne wydzielanie śluzu 

przewlekłe niestosowanie się do zaleceń leczniczych 

przewlekłe podawanie antybiotyków 

przewlekłe spadnięcie dolnego płata płuca lewego 

przewlekłe stosowanie|przewlekłe przyjmowanie 

przewlekłe zaburzenia odporności komórkowej 

przewlekłe zmiany miażdżycowe 

przewlekłość 

przewlekły stan zapalny 

przewodnienie po infuzji płynów 

przewodnienie|przeładowanie objętościowe 

przewodność dializatu 

przewody potowe 

przewody zbiorcze nerki|przewody zbiorcze 

przewodzenie dźwięków 

przewodzenie w łączu przedsionkowo-komorowym 

przez nerw błędny 

przezcewkowy gradient stężenia jonu potasowego 

przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska|TCD|badanie TCD 

przezczaszkowe badanie dopplerowskie 

przezczaszkowy 

przeziębienia wywołane przez koronawirusy 

przezkomórkowe przemieszczanie się wody|przezkomórkowe przesunięcie wody 

przezlędźwiowy 

przezoskrzelowa biopsja płuca 



przezoskrzelowe badanie biopsyjne 

przezprzeponowy 

przezskórna angioplastyka wewnątrznaczyniowa 

przezskórne wysycenie tlenem 

przezskórny cewnik drenujący jamę brzuszną 

przeżywalność odległa 

przodostopie 

przy przyjęciu do szpitala 

przychodnia 

przyczep 

przyczynowy 

przydatność w terapii 

przyjęcie na OIT 

przyjmowanie w diecie 

przyjmujący gwiazdowaty kształt 

przykręgowy "zimny" ropień 

przykurcze mięśni 

przylegająca okolica mózgu|przylegająca część mózgu 

przyłączyć 

przyłóżkowe badanie krwi pełnej 

przymglenie przytomności 

przymglenie świadomości|zamroczenie 

przynasadowy 

przynasady kości długich 

przypadki 

przypadki niepoddające się leczeniu|przypadki oporne na leczenie 

przypadki występujące w rodzinie 

przypadkowe wysunięcie się rurki dotchawiczej 

przyrost masy ciała między dializami 

przyspieszenie akcji serca 

przyspieszenie częstości oddechów|proces hiperwentylacji 

przyspieszony rytm idiowentrykularny|AIVR 

przyspieszyć wystąpienie 

przyścienne skrzepliny w LV 

przyśpieszenie czynności serca 

przyśpieszony rytm z łącza 

przyśrodkowe struktury wzgórzowe 

przytchawiczy 

przywiedzenie 

przywnękowy 

przywrócenie 

przywrócenie krążenia 

przywrócenie objętości wewnątrznaczyniowej 

przywrócenie przepływu 

przywspółczulne funkcje źrenic 

pseudochłoniak 



pseudoguz|guz rzekomy 

pseudośpiączka 

psychiatra 

psychospołeczny 

psychoza Korsakowa 

psychoza OIT 

psychoza|zaburzenia psychotyczne 

ptasia grypa 

pterydyna 

publiczny dostęp do defibrylacji 

pulsacja tętnicza 

pulsoksymetr 

pulsujący 

pułapka dla powietrza|zjawisko pułapki powietrznej 

punkcja opłucnowa|nakłucie jamy opłucnej 

punkt odcięcia|ostre zamknięcie światła  

punkt przełomowy 

punkt uderzenia koniuszkowego 

punktacja śpiączki 

punktacja w skali uszkodzenia płuc 

punktowa ocena chorób przewlekłych 

punktowy test skórny 

punkty dot. chorób przewlekłych 

punkty tkliwe 

pylica azbestowa|azbestoza 

pylica górników kopalń węgla|pylica węglowa|PGKW 

pyły organiczne 

pyły organiczne|pyły mineralne 

quinacrine|atebryna 

r.ż. 

racemiczny 

radiogram klatki piersiowej 

radiogram|badanie radiologiczne|zdjęcie radiologiczne 

radioizotopowe techniki obrazowania 

radiolog interwencyjny 

radiologiczne objawy 

radiologiczne środki kontrastowe 

radiologiczne wyniki leczenia 

radiologicznie 

radiologiczny 

radiologiczny 

radiosynowektomia 

radioterapia 

rak gruczolakowatotorbielowaty 

rak prostaty 

rak sutka 



rak śluzowo-nabłonkowy 

rak z komórek pęcherzykowych 

rakowaty 

rakowiak oskrzela 

ramienno-głowowy 

ramię wydechowe krzywej przepływ-objętość 

ramię zstępujące krzywej przepływ-objętość 

rana chirurgiczna 

rana gryziona 

rana pourazowa 

randomizacja 

randomizowane badania kliniczne z zastosowaniem placebo 

randomizowane badania przeprowadzone z zastosowaniem placebo 

randomizowane kontrolowane próby kliniczne|randomizowane kontrolowane badania kliniczne|randomizowane badania kliniczne 

randomizowane próby kliniczne, oceniające efekty leczenia 

rasburykaza 

ratunkowa PCI 

ratunkowy|pilny|przeprowadzony w trybie ostrym 

rdzeniowe kanaliki zbiorcze 

reabsorpcja kationu sodowego w kanaliku proksymalnym 

reagować na leczenie 

reakcja anafilaktoidalna 

reakcja Cushinga 

reakcja hemodynamiczna|odpowiedź hemodynamiczna 

reakcja hiperkinetyczna w sepsie 

reakcja idiosynkrazji 

reakcja immunologiczna 

reakcja immunosupresyjna 

reakcja karboksylacji 

reakcja leukoaglutenacyjna 

reakcja oczno-przedsionkowa 

reakcja patogenu|reakcja drobnoustroju 

reakcja po przetoczeniu krwi 

reakcja ruchowa 

reakcja skórna|odczyn skórny 

reakcja skurczowa oskrzeli 

reakcja skurczowa oskrzeli 

reakcja typu późnego 

reakcja włóknienia 

reakcja zapalna w płucach 

reakcja zapalna ziarniniakowa 

reakcje 

reakcje antygen-przeciwciało|interakcje antygen-przeciwciało 

reakcje hematologiczne 

reakcje między patogenem a komórkami gospodarza 

reakcje na bodźce 



reakcje na poziomie komórkowym 

reakcje naczyniowe 

reakcje niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego 

reakcje przenoszenia atomu węgla 

reakcje przewodu pokarmowego 

reakcje wokalne 

reakcje z udziałem IgE 

reakcje z udziałem IgE 

reakcje związane z dawką leku 

reakcje związane z dializatorem 

reakcje źrenic|odruchy źreniczne 

reaktywacja gruźlicy 

reaktywna hipowolemia|czynnościowa hipowolemia 

reaktywne cząsteczki tlenu|reaktywne cząstki tlenu 

reaktywność dróg oddechowych 

reaktywność źrenic 

rearanżacja genów 

recenzowany 

receptor P2Y12 płytek krwi 

receptor transferyny 

receptor zmiatacz 

receptory klatki piersiowej 

receptory komórkowe zbudowane z kwasu sialowego 

receptory metaboliczne 

receptory napięcia 

receptory TLR 

receptory w naczyniach płucnych 

receptory β2-adrenergiczne 

red man syndrome 

redukcja dawki|obniżyć 

redukcja objętości płuc|operacja zmniejszająca objętość płuc 

redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego 

redukcja ryzyka względnego 

reduktaza epoksydu 

reduktaza epoksydu witaminy K 

redystrybucja 

redystrybucja w naczyniach płucnych 

refrakcja skrzepu 

regeneracja dializatorów 

regeneracja tkankowa 

regulacja glikemii 

regulowany objętością tryb wentylacji mechanicznej 

regulowany przepływem 

rejestry obserwacyjne 

rejon 

rekombinowana DNAza ludzka 



reokluzja|ponowne zamknięcie|ponowne zamknięcie światła 

replikacja wirusów dokonuje się wewnątrz komórki 

repolaryzacja komórek 

resorpcja kostna 

respirator typu żelazne płuca 

respiratoroterapia 

restrykcyjny typ zaburzeń wentylacji|zaburzenia wentylacji o typie restrykcyjnym|ograniczenia wentylacyjne o typie restrykcyjnym|zaburzenia o typie restrykcyjnym 

resuscytacja krążeniowa 

resuscytacja płynowa 

resynchronizacja przedsionkowo-komorowa 

resztki martwicze 

resztki obumarłych komórek 

resztkowa aktywność 

resztkowa funkcja nerek 

resztkowa zdolność metaboliczna 

reszty acetylowe 

reszty adenylowe 

retencja soli 

retencja wody|proces zatrzymywania wody 

reteplaza|rPA 

reumatoidalna postać pylicy 

reumatoidalne zapalenie naczyń płucnych 

rewaskularyzacja 

rewaskularyzacja naczyń wieńcowych 

rezerwa oddechowa 

rezerwa sercowa 

rezolucja 

rezydualny stan psychiczny 

rękoczyn Heimlicha 

riluzol 

ristocetyna 

rodzaj włókien azbestu 

rodzinne występowanie 

rodzinne występowanie chorób 

rodzinne złożone niedobory czynników krzepnięcia 

rokuronium 

ropień nerki 

ropień okołonerkowy 

ropne bakteryjne zapalenie kości i szpiku 

ropnie w jamie brzusznej 

rotacyjne ruchy głowy|obracanie głowy 

rozciąganie ścian komór sercowych 

rozcieńczony mocz 

rozcięgno prostownika 

rozdarcie 

rozdęcie płuc (hiperinflacja)|nadmierne rozdęcie płuc 



rozedma centralnej części płacika płuc|rozedma centralna 

rozedma pęcherzowa 

rozedma podskórna 

rozedma z niedoboru α1-antytrypsyny 

rozedma z obturacji 

rozedmowe zniszczenie płuca 

rozejście się szwu 

rozejście się zespolenia 

rozerwanie blaszki opłucnej 

rozerwanie więzadeł 

rozgałęziona budowa 

rozkład fibryny 

rozkojarzenie elektromechaniczne|aktywność elektryczna bez tętna|czynność elektryczna bez tętna 

rozkurcz naczyń układowych|rozkurcz naczyń systemowych|uogólniona wazodylacja|poszerzenie łożyska naczyniowego 

rozkurcz naczyń żylnych 

rozkurcz tętniczek 

rozkurczowa niewydolność lewej komory 

rozkurczowe ciśnienie tętnicze 

rozlana demielinizacja w obrębie mózgowia 

rozlana martwica warstwowa kory 

rozlane krwawienie pęcherzykowe 

rozlane nacieczenie płuc 

rozlane plamiste zagęszczenia miąższu płucnego 

rozlane trzeszczenia|rozlane rzężenia 

rozlane uszkodzenie komórek 

rozlane uszkodzenie pęcherzykowe|rozlane uszkodzenie pęcherzyków 

rozlane zaburzenia o typie "mlecznego szkła" 

rozlane zacienienia pęcherzykowe 

rozlane zacienienia w badaniach radiologicznych płuc 

rozlane zapalenie płuc 

rozlany obustronny obrzęk przestrzeni powietrznych 

rozległa gruźlica jamista płuc 

rozległa martwica mięśnia sercowego 

rozległe nacieki 

rozległe uszkodzenie pęcherzyków płucnych 

rozległe uszkodzenie płuc 

rozległe uszkodzenie strukturalne 

rozległe włóknienie opłucnej 

rozległe zmiany 

rozległe zmiany jamiste 

rozległe zmiany rozedmowe 

rozległe zmiany w wątrobie 

rozległy ostry zawał serca 

rozległy uraz głowy 

rozległy zawał 

rozległy zawał RV 



rozluźnienie aparatu więzadłowego stawów 

rozluźnienie mięśni przepony 

rozmaz 

rozmaz krwi obwodowej 

rozmiar zawału|wielkość obszaru zawału 

rozmiękanie 

rozpad wewnątrzkomórkowy 

rozplem przewodów żółciowych 

rozpoczęcie 

rozpoznanie aloantygenu 

rozpoznanie serologiczne 

rozpoznany 

rozprężanie 

rozprężanie się 

rozprzestrzenianie się|rozszerzalność|zwiększenie 

rozrost błony maziowej 

rozsiana grzybica 

rozsiane śródmiąższowe włóknienie płuc 

rozsiane zakażenia adenowirusowe 

rozsiane zmiany drobnoguzkowe 

rozsiane zmiany miażdżycowe 

rozsiane zmiany pęcherzykowe|rozsiane zmiany typu pęcherzykowego 

rozsiane zmiany śródmiąższowe 

rozsiew drogą bakterii 

rozstrzenia oskrzeli z pociągania 

rozstrzenia oskrzeli zlokalizowane w języczku płuca 

rozstrzenia zlokalizowane w jednym oskrzelu|miejscowe rozstrzenia oskrzeli 

rozszerzalność klatki piersiowej przy oddychaniu 

rozszerzenie 

rozszerzenie łożyska trzewnego 

rozszerzenie naczyń obwodowych 

rozszerzenie naczyń oskrzeli 

rozszerzenie naczyń płucnych 

rozszerzenie tętniczek doprowadzających 

rozszerzenie źrenicy|powiększenie źrenicy 

rozszerzone oskrzela 

roztocze kurzu domowego 

roztwory do żywienia pozajelitowego 

roztwory wykorzystywane do płukania pęcherza moczowego 

roztwór chlorku sodowego 

roztwór dekstrozy|roztwór zawierające dekstrozę 

roztwór koloidalny AmB 

roztwór oczny|roztwór okulistyczny 

roztwór Shohla 

roztwór soli|sól fizjologiczna 

rozwarstwienie aorty wstępującej 



rozwijać się 

rozwinąć 

rozwój|powstawanie 

równoczesne zakażenie 

równocześnie stosowany 

równowaga potasowa 

równowaga sodowa 

równoważny 

różnej wielkości 

różniące się genetycznie 

różniące się pod względem strukturalnym 

różniące się strukturalnie 

różnica elektrycznych potencjałów przezbłonowych|RP|różnica potencjalna 

różnica pęcherzykowo-włośniczkowa dla O2 

różnica potencjału przezcewkowego 

różnica stężeń tlenu między krwią tętniczą a żylną 

różnica utlenowania krwi żylnej i tętniczej 

różnica zawartości tlenu we krwi tętniczej i żylnej|Cao2-Cvo2 

różowe dmuchacze 

różyca 

ruch gałek ocznych w przeciwną stronę 

ruch odwodzenia 

ruch w stawie 

ruchomość przepony 

ruchy gałek ocznych 

ruchy klatki piersiowej 

ruchy klatki piersiowej i brzucha 

ruchy oddechowe 

ruchy oscylacyjne 

ruchy paradoksalne ściany jamy brzusznej 

ruchy przywodzące 

rurka dotchawicza z mankietem uszczelniającym 

rurka intubacyjna 

rurka T 

rurka ustno-gardłowa 

rurka wewnątrztchawicza o podwójnym świetle 

rurki ustno-gardłowe 

rutynowe 

ryfapentyna 

rymantadyna 

rysunek naczyniowy|krążenie 

rytm komorowy 

rytm zastępczy 

rytm zatokowy 

ryzyko krwawienia 

ryzyko powikłań naczyniowych 



ryzyko zakrzepicy 

ryzyko związane ze znieczuleniem 

rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy 

rzężenia słyszalne obustronnie 

rzucawka ciążowa 

SAH z pękniętego tętniaka 

salbutamol 

salmeterol 

samodzielne dotarcie pacjenta do szpitala 

samoistna hemosyderoza płucna|idiopatyczna hemosyderoza płuc 

samoistna hipersomnolencja|idiopatyczna hipersomnolencja 

samoistne porażenie przepony 

samoistne śródmiąższowe włóknienie płuc|samoistne włóknienie płuc|idiopatyczne włóknienie płuc 

samoistnie bez żadnej uchwytnej przyczyny|idiopatycznie 

samoistny normokapniczny zespół CBS 

samookaleczenia 

sapka 

sarkoidoza 

sarkoidoza oskrzeli 

sarkoidozopodobny 

satelitarne ogniska 

saturacja krwi tętniczej 

saturacja mieszanej krwi żylnej 

saturacja O2 krwi tętniczej 

saturacja O2 krwi tętniczej|SaO2|wysycenie krwi tętniczej tlenem 

saturacja O2 krwi żylnej 

saturacja tlenem mieszanej krwi żylnej 

saturacja tlenu mierzona pulsoksymetrem 

saturacja w spoczynku 

sączenie 

schemat immunosupresji|leczenie immunosupresyjne 

schemat leczenia 

schemat leczenia fibrynolitycznego 

schemat leczenia|sposób leczenia 

schemat oceny niepełnosprawności 

schemat przeprowadzania transfuzji 

schemat terapii antyretrowirusowej 

schemat trójlekowej immunosupresji podtrzymującej 

schistocyty 

schizofrenia 

schorzenia pozasercowe 

schorzenia serca 

schorzenia układu przewodzącego serca 

schorzenia złącza nerwowo-mięśniowego 

schorzenie mięśniowe 

schorzenie mózgowe 



schorzenie naczyń krwionośnych 

schorzenie neurologiczne 

schorzenie układu oddechowego 

schorzenie wywodzące się z opłucnej|schorzenie opłucnej 

schyłkowa niewydolność wątroby 

scyntygrafia 

scyntygrafia mózgu 

scyntygrafia perfuzyjna 

scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego 

scyntygrafia płuc 

scyntygrafia wentylacyjna 

segmenty nefronu 

sekwencyjna stymulacja dwujamowa przedsionkowo-komorowa 

sekwestracja płuca 

sekwestracja płytek|sekwestracja płytek krwi 

sekwojoza 

selekcja szczepów opornych|niewłaściwy dobór antybiotyku 

selektywny agonista receptorów α1-adrenergicznych o działaniu presyjnym 

sen nocny nie przynoszący odpoczynku 

S-enancjomer 

senność 

senność dzienna 

senny 

separacja płatków zastawki aorty 

septicemia 

septyczne zwyrodnienie tętnic 

sercowe baroreceptory 

sercowo swoista troponina I|cTnI 

sercowo swoista troponina T|cTnT 

seroarcheologia 

serokonwersja w układzie HBeAg/anty-HBe|zniknięcie HBeAg 

serotypy adenowirusów 

sertralina 

seryjne EKG 

seryjne pomiary stężenia kreatyniny w surowicy 

seryjnie powtarzany 

sevelamer 

siarczan morfiny 

siarczan protaminy 

siateczkowate obwodowe pogrubienie zrębu płucnego 

siateczkowo-guzkowe zmiany prosówkowe 

siatkowato-mózgowy 

sieciowanie łańcuchów peptydoglikanowych 

sieciowanie w ścianie komórkowej 

sieciowanie|reakcja sieciowania 

sieć krążenia bocznego 



sieć naczyń płucnych 

sieć połączeń płatów czołowych 

sieć systemu mediatorów prozapalnych 

sieć|sieć większa 

siedmiowalentny 

sierp 

sierpowatokrwinkowy 

sierpowatość 

silna reakcja uczuleniowa|silna reakcja alergiczna 

silne bodźce 

silnie wyrażony 

silniejszy 

silny ból 

silny czynnik naczynioskurczowy|środek o silnym działaniu wazokonstrykcyjnym 

silny emocjonalny stres 

silny lęk 

siły sprężyste 

siły Sterlina 

sinica centralna 

sinica kończyn 

sinica obwodowa 

sinica ust 

sinicza choroba serca 

sirolimus 

skaczące tętno 

skala APACHE II|system APACHE II 

skala Borga 

skala punktowej oceny APACHE III 

skala punktowej oceny ciężkości choroby 

skala SAPS II 

skala śpiączki Glasgow 

skanowanie metodą tomografii komputerowej|badanie za pomocą tomografii komputerowej|badanie za pomocą TK 

skaza krwotoczna 

skazy krwotoczne 

skazy krwotoczne|zaburzenia krzepnięcia 

skierowane do wewnątrz siły sprężyste 

skierowane na zewnątrz siły sprężyste klatki piersiowej 

skierowanie 

skład komórkowy 

skład moczu 

skojarzona szczepionka 

skojarzone leczenie reperfuzyjne 

skojarzone ruchy gałek ocznych 

skojarzone spojrzenie 

skojarzone zbaczanie gałek ocznych 

skojarzony 



skórne objawy troficzne 

skrajna dekompensacja stanu pacjenta 

skrajna otyłość 

skrajne przyśpieszenie oddechów 

skrofuła 

skrócenie czasu protrombinowego 

skrócone przeżycie krwinek czerwonych|krótszy czas przeżycia krwinek czerwonych 

skrócony 

skrócony schemat leczenia 

skrzeplina w LV|skrzeplina w lewej komorze serca 

skrzeplina wewnątrznaczyniowa 

skrzepliny 

skrzepliny powstające w żyłach proksymalnych kończyn dolnych 

skrzepliny w LV|skrzepliny w lewej komorze 

skrzepliny|włókna w obrębie zakrzepu 

skrzepy krwi w przestrzeni podpajęczynówkowej 

skrzywienie kręgosłupa 

skumulowane uszkodzenie 

skurcz 

skurcz naczynia wieńcowego 

skurcz naczyniowy 

skurcz naczyń mózgowych 

skurcz naczyń mózgowych 

skurcz naczyń obwodowych 

skurcz naczyń trzewnych 

skurcz oskrzeli 

skurcz prawej komory 

skurcz tętnic płucnych 

skurcz tętniczek płucnych 

skurcze mięśni|kurcze mięśniowe 

skurczenie się efektywnej ECFV 

skurczowe ciśnienie tętnicze 

skurczowe ciśnienie tętnicze krwi 

skuteczne leczenie 

skuteczność 

skuteczność rozpoznania 

skuteczny przeciwko Bacteroides 

skuteczny przeciwko gronkowcom|działający na gronkowce 

skuteczny w leczeniu 

skuteczny w leczeniu|wykazujący przydatność w leczeniu 

skuteczny w profilaktyce 

skuteczny w zakażeniach jelitowych 

skutki zdrowotne 

słabo odgraniczony od otoczenia|niedokładnie zdefiniowany 

słabo poddający się leczeniu|źle kontrolowany|słabo kontrolowany 

słabo reagujący 



słabo rozpuszczalny 

słabo zaznaczony|niewyraźnie zarysowany|słabo wysycony 

słabość mięśni 

słomkowożółty 

służący do zapewnienia homestazy|hamujący krwawienie 

służby paramedyczne 

sodowo-potasowa pompa ATP-azowa|pompa sodowo-potasowa zależna od ATP-azy 

sole metenaminy 

sole sodowe kromoglikanu 

sole sodowe nedokromilu 

sole zasadowe 

somatomedyna C|IGF-1 

somatosensoryczna odpowiedź wywołana 

somnolencja|ospałość 

sonda do mikrodializy 

sonda do żywienia dojelitowego poniżej wpustu 

sonda służąca do monitorowania zawartości tlenu w tkance mózgowej 

sonda ustno-żołądkowa 

sól fizjologiczna 

sól sodowa sulfonianu polistyrenu 

spadek 

spadek 

spadek ciśnienia tętniczego 

spadek ciśnienia tętniczego krwi 

spadek ciśnienia tętniczego w czasie hemodializy 

spadek poziomu 

spadek poziomu składowych dopełniacza 

spadek przepływu krwi|zmniejszona perfuzja|upośledzone krążenie 

spadek rzutu serca| 

spadek saturacji 

spadek szyjnego ciśnienia żylnego 

spadki wartości tlenu w krwi tętniczej 

specjalistyczne badania 

specjaliści opieki zdrowotnej 

specjaliści z zakresu medycyny stanów krytycznych 

spejser 

speleoterapia 

spikularny 

spiralna TK 

spirogram 

spirometria|badanie spirometryczne 

spirometryczny 

spironolakton 

splątanie 

spleciony 

sploty żylne leżące pod warstwą ścienną 



spłaszczenie przepony 

spłaszczenie załamka T 

spłaszczona kopuła przepony|spłaszczona przepona 

spodnie przeciwwstrząsowe 

spokojny 

spokojny, w dobrym stanie 

społeczny problem zdrowotny 

sporadycznie występujący 

sposób obrony 

sposób postępowania 

sposób postępowania terapeutycznego 

sposób terapii|przyjmowanie|leki  

spowodowany nefrotoksynami 

spowodowany niedokrwieniem 

spowodowany patogenami szpitalnymi 

spowolnienie funkcji ruchowych 

spowolnienie funkcji umysłowych 

spoza płuc|pozapłucny|zlokalizowany poza płucami 

sprawność immunologiczna 

sprawny 

sprężynka 

sprężysta błona wewnętrzna tętnicy 

sprężystość 

sprzężone, poziome zbaczanie gałek ocznych w jedną stronę 

sprzężony, poziomy ruch wędrujący 

sprzyjający włóknieniu|pobudzający proces włóknienia 

stabilizacja złamań 

stabilna dławica piersiowa 

stabilność hemodynamiczna 

stabilny stan kliniczny 

stadium zaawansowania choroby 

stałe obniżenie 

stały gen 

stan amnestyczny 

stan anaboliczny 

stan charakteryzujący się brakiem aktywności dróg zstępujących 

stan chorego 

stan chorobowy 

stan czuwania 

stan czuwania przy braku reaktywności 

stan dynamicznej równowagi jodu sodowego 

stan hemodynamiczny|parametry hemodynamiczne 

stan hiperadrenergiczny 

stan hiperdynamiczny 

stan hipersmolarny 

stan hipowolemii 



stan immunosupresji 

stan kataboliczny 

stan kliniczny 

stan minimalnej świadomości 

stan nadkrzepliwości|nadmierna aktywacja krzepnięcia 

stan nadmiernej aktywacji fibrynolizy 

stan nagłego zagrożenia życia|stan nagły, wymagający natychmiastowej interwencji medycznej 

stan napadów bezdrgawkowych 

stan nawodnienia 

stan neurologiczny 

stan niedotlenienia i niedokrwienia|niedotlenienie i niedokrwienie|niedotlenienie-niedokrwienie 

stan niestabilności elektrofizjologicznej 

stan ogólny pacjenta 

stan otępienny 

stan padaczkowy bez napadów drgawkowych 

stan pełnej przytomności 

stan po hiperkapni 

stan pochodzenia metabolicznego 

stan podobny do głębokiego snu 

stan ponapadowy 

stan pooperacyjny|okres pooperacyjny 

stan przed zawałem 

stan przedrzucawkowy 

stan przedśpiączkowy (semicoma) 

stan reperfuzji|stopień reperfuzji 

stan równowagi kwasowo-zasadowej|parametry równowagi kwasowo-zasadowej 

stan równowagi osmotycznej 

stan senności 

stan świadomości|stan intelektualny 

stan układu immunologicznego pacjenta|stan układu immunologicznego gospodarza 

stan układu krążenia|stan krążenia 

stan upośledzenia przytomności|upośledzona przytomność 

stan zamącenia przytomności 

stan zamknięcia|locked-in state 

standaryzowane leczenie ponowne 

stanowiący stan zagrożenia życia|zagrażać życiu 

stanowić powikłanie 

stany krwotoczne w okulistyce 

stany niedoczynności i nadczynności tarczycy 

stany obrzękowe|obrzęki 

stany patologiczne 

stany po napadach padaczkowych 

stany przebiegające z małym rzutem serca 

stany, w których płyn jest tracony przez zewnętrzną przetokę górnego odcinka przewodu pokarmowego (wysoka przetoka jelitowa) 

stara blizna pozawałowa 

staranna kwalifikacja do leczenia 



stary 

statyczne ciśnienie skoku sprężystego przy całkowitej pojemności płuc 

staw skokowo-goleniowy 

stawy, które znacznie obciążone ciężarem ciała 

stenoza zastawki mitralnej 

stent moczowodowy 

sternotomia pośrodkowa|sternotomia środkowa 

steroidoterapia 

sterownik oddechowy|sterownik oddychania|lek kontrolujący 

sterylizacja 

steżenie wolnego leku 

stężenia jakie lek osiąga w surowicy 

stężenie antybiotyku w surowicy 

stężenie dwuwęglanów w surowicy 

stężenie fibrynogenu 

stężenie glukozy w osoczu krwi 

stężenie glukozy we krwi|poziom glukozy w osoczu 

stężenie jonu amonowego w moczu 

stężenie jonu potasowego w moczu 

stężenie jonu sodowego w moczu 

stężenie jonu sodowego w osoczu krwi|stężenie sodu w osoczu krwi 

stężenie kationu sodowego w pocie 

stężenie potasu w osoczu krwi 

stężenie potasu w surowicy 

stężenie sodu w dializacie 

stężenie wodorowęglanów we krwi tętniczej 

stężenie|guz|ognisko ekspansywne|proces ekspansywny 

stężenie|objętość|zawartość 

stężona, płynna pożywka hodowlana 

stężony 

stłuczenie mózgu 

stłuczenie płuca|stłuczenie płuc 

stłumić 

stłumienie wypuku 

stłumienie|stłumienie odgłosu opukowego 

stłumione tony serca 

stłuszczenie wątroby 

stłuszczenie wątroby w czasie ciąży 

stopa wydrążona 

stopień nasilenia zaburzeń procesu hemostazy 

stopień złośliwości w obrazie histologicznym 

stopień zwolnienia czynności podstawowej w badaniu EEG 

stopniowe leczenie 

stopniowe zmniejszanie dawek|stopniowo zmniejszane dawki 

stopniowo 

stopniowo postępujący 



stosować wlewy|przeprowadzać infuzję 

stosowanie amin presyjnych 

stosowanie aminoglikozydów 

stosowanie antykoagulantów 

stosowanie kortykosteroidów 

stosowanie leków anty-HBV 

stosowanie leków doustnych 

stosowanie leków immunomodulujących|leczenie immunomodulujące 

stosowanie leków moczopędnych|stosowanie diuretyków 

stosowanie leków przeciwbakteryjnych 

stosowanie leków przeciwbakteryjnych|chemioterapia przeciwbakteryjna 

stosowanie leków przeciwodrzuceniowych 

stosowanie leków przeciwrefluksowych 

stosowanie miejscowe 

stosowanie NaHCO3 

stosowanie nieosoczowych preparatów w leczeniu hemofilii 

stosowanie wentylacji mechanicznej dodatnim ciśnieniem 

stosowany doustnie 

stosunek Apo B/Apo A-1 

stosunek azotu mocznika do kreatyniny 

stosunek klirensu amylazy do kreatyniny 

stosunek limfocytów pomocniczych do supresorowych 

stosunek maksymalnego stężenia w surowicy do MIC|Cmax/MIC 

stosunek stężenia mocznika do kreatyniny we krwi 

stosunek stężenia mocznika w moczu do surowicy 

stosunek wentylacji do perfuzji 

strategia postępowania "ograniczająca płyny"|restrykcja płynowa 

strategia rotacji antybiotyku 

strategia zmierzająca do uzyskania reperfuzji 

strefa martwicza 

strefa zawału 

strefa zawału w mięśniu sercowym 

strefy zwłóknienia 

streptograminy B 

stromy spadek "y" w zapisie z prawego przedsionka 

struktura skrzepliny 

strukturalne schorzenie pnia mózgu 

strukturalne uszkodzenia mięśnia sercowego 

strukturalne uszkodzenie pnia mózgu 

strukturalny 

struktury pęcherzykowo-włośniczkowe 

strzałkowy zanik mięśni|choroba Charcota-Marie'a-Tootha 

stupor katatoniczny 

stwardnienie guzowate 

stwardnienie skóry 

stwierdzany radiologicznie 



stwierdzony bronchoskopowo 

stymulacja elektryczna|stymulacja endokawitarna|stymulacja  

stymulacja komór 

stymulator nerwów obwodowych 

stymulowana działaniem glikokortykosteroidów kaliureza 

suberoza 

subiektywnie odczuwana senność 

submaksymalny 

submasywny 

subpopulacje komórek T 

substancja naczyniorozkurczowa|wazodylatacyjny|lek rozszerzający naczynia krwionośne|o właściwościach wazodylatacyjnych 

substancja rozpuszczalna w wodzie|substancje rozpuszczone 

substancja stosowana przy embolizacji 

substancje farmakologiczne|czynniki farmakologiczne 

substancje mające zdolności redukujące 

substancje nefrotoksyczne|nefrotoksyny 

substancje osmotycznie czynne 

substancje osmotycznie nieczynne|nieefektywne substancje osmotycznie czynne 

substancje uczulające 

substancje uzależniające 

substancje zwiększające masę stolca 

substancje|związki 

substraty energetyczne 

subterapeutyczny 

suchość błon śluzowych jamy ustnej 

suchość błon śluzowych|suche błony śluzowe 

suchość śluzówek jamy ustnej|suchość w jamie ustnej 

suchoty galopujące 

sufentanyl 

sukralfat 

sukralfat (Carafate) 

sulfhemoglobina 

sulfisoksazol 

sulfodylobursztynian sodowy|dokuzynian sodu|dokuzan sodowy 

sulfoniany 

suplementacja tlenem 

suplementacja|leczenie suplementacyjne 

supresja gonad 

supresja nadnerczy 

supresja szpiku kostnego 

supresyjna terapia|terapia supresyjna 

surfaktant płucny 

surowica antylimfocytarna 

surowica białka amyloidu A 

surowica o kwaśnym Ph 

surowica odpornościowa zawierająca przeciwciała swoiste dla danego podtypu 



swędząca rumieniowa wysypka 

swędzenie i zaczerwienienie oczu 

swobodna dyfuzja 

swoista konduktacja 

swoisty dla gospodarza 

swoiście działający na fibrynę|swoisty względem fibryny 

symptomy niewydolności prawej komory serca 

synchronizacja między pacjentem a respiratorem|współpraca między chorym a respiratorem 

synchronizacja skurczowo-rozkurczowa przedsionków i komór 

synergia 

syntaza cys-leukotrienów 

syntetaza dihydropterynianu|syntetaza dihydropterynianowa 

syntetaza histydylowa tRNA 

syntetaza tRNA 

synteza nerkowych prostaglandyn 

synteza w komórce bakteryjnej 

system APACHE|skala oceny stanu fizjologicznego i chorób przewlekłych 

system dostarczania dializatu|układ dostarczania dializatu 

system SAPS|uproszczona skala punktowa oceny fizjologii w stanach ostrych 

system stopniowania TIMI 

system stratyfikacji ryzyka zgonu 

system śródaortalnej kontrapulsacji balonem|kontrapulsacja wewnątrzaortalna 

sytuacja|warunki 

szczawianica 

szczegółowa analiza molekularna 

szczegółowy wywiad dotyczący przyjmowania leków 

szczelina międzypłatowa mniejsza|szczelina mniejsza 

szczelina międzypłatowa większa|szczelina większa 

szczeliny mózgowe 

szczeliny w blaszce miażdżycowej 

szczep główny 

szczepienie BCG 

szczepienie podstawowe 

szczepionka BCG 

szczepionka przeciwko WZW typu B zawierająca oczyszczony antygen białkowy 

szczepionki zawierające całe wirusy 

szczepy wytwarzające ESBL 

szczyt tętnicy 

szczyt w środku cyklu 

szczytowa wartość stężenia w surowicy|maksymalne stężenie w surowicy 

szczytowe segmenty 

szczytowe stężenie białka 

szczytowe stężenie w surowicy krwi 

szczytowe surowicze stężenie|szczytowe stężenie w osoczu 

szerzący się lokalnie 

szkielet peptydoglikanu 



szkielet utworzony z dwóch naprzemiennie ułożonych cukrów 

szlak krzepnięcia 

szmer holosystoliczny 

szmer naczyniowy zwężenia tętnicy szyjnej 

szmer wyrzutu 

szmery dodatkowe 

szmery dzbanowe|szmery amforyczne 

szmery nad tętnicą udową 

szmery oddechowe oskrzelowe 

szmery oddechowe pęcherzykowe 

szorstki szmer oddechowy 

szpiczak 

szpilkowate źrenice 

szpital mający możliwość przeprowadzenia PCI 

szpital, w którym nie wykonuje się PCI 

szpitalny 

szpotawość 

szprychy radialne 

sztuczne podtrzymywanie życia 

sztywna bronchoskopia 

sztywna ściana komórkowa, leżąca zewnętrznie w stosunku do błony komórkowej 

sztywność karku 

sztywność poranna stawów 

sztywność z odkorowania 

szurający chód 

szybka diagnostyka 

szybka poprawa kliniczna 

szybki test immunologiczny 

szybki|gwałtowny|ostra faza|ostro przebiegający 

szybkie migotanie przedsionków 

szybkie podanie roztworu chlorku sodu 

szybkie podanie zasad 

szybkie rozpoznanie wirusa|szybkie rozpoznanie zakażenia wirusowego|szybka diagnoza wirusologiczna 

szybkie testy wirusologiczne 

szybkie trzepotanie przedsionków 

szybkie wypełnianie naczyń włosowatych 

szybko postępujący 

szybkość 

szybkość metabolizmu mózgowego 

szybkość przepływu krwi 

szybkość przepływu moczu 

szyja pęcherza moczowego 

szyja tętniaka 

szyjny odcinek rdzenia kręgowego 

szyna powodująca repozycję żuchwy|urządzenie wewnątrzustne 

ściana moczowodu 



ściany oskrzeli 

ścieńczenie korowe 

ścięgno strzałkowe 

ściskający 

ścisła kontrola 

ścisła kontrola glikemii 

ścisła kontrola glikemii 

ścisłe monitorowanie 

ścisłe monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych 

ściszenie szmerów oddechowych 

ściszenie szmerów oddechowych po tej samej stronie 

ściśnięcie 

ślepota jednego oka 

śluzak lewego przedsionka 

śluzówka jelit 

śluzówkowo-skórny 

śmiertelna astma|fatal asthma 

śmiertelność wewnątrzszpitalna 

śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych 

śpiączka barbituranowa 

śpiączka metaboliczna 

śpiączka niedotleniowo-niedokrwienna 

śpiączka padaczkowa 

śpiączka pourazowa 

śpiączka wywołana toksycznym działaniem leków 

średni znormalizowany współczynnik frakcji skurczowej 

średnia dawka 

średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej 

średnia masa hemoglobiny w retikulocytach|CH 

średnia objętość krwinki czerwonej|MCV 

średnia objętość płytek krwi|MPV 

średnia szybkość przepływu powietrza wydechowego 

średnia szybkość przepływu w części środkowej maksymalnej pojemności wydechowej|MEFR (FEF 200–1200) 

średnia szybkość skracania włókien okrężnych 

średnica światła naczynia 

średnie naczynia krwionośne 

średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej|MCHC 

średnie stężenie hemoglobiny w w krwince|MCHV 

średnie układowe ciśnienie tętnicze|MAP 

średniej wielkości 

środek cieniujący nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich 

środek kontrastujący naczynia krwionośne 

środek kontrastujący|środek kontrastowy wykorzystywany w radiologii 

środek lityczny 

środek o izolowanym działaniu α-adrenergicznym 

środek przeciwpłytkowy 



środek przeciwwirusowy 

środek zakwaszający 

środki antytrombinowe|środki przeciwtrombinowe 

środki blokujące przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe|środki blokujące złącze nerwowo-mięśniowe 

środki do regeneracji 

środki fibrynolityczne|środki trombolityczne 

środki kontrastowe w angiografii 

środki krwiozastępcze 

środki kurczące 

środki lecznicze 

środki moczopędne 

środki nasenne 

środki nefrotoksyczne|leki o działaniu nefrotoksycznym|czynniki nefrotoksyczne 

środki nienarkotyczne 

środki o działaniu kurczącym oskrzela 

środki porażające 

środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe 

środki przeciwgrzybicze 

środki przeciwzakrzepowe|środki przeciwkrzepliwe 

środki zobojętniające kwas żołądkowy|związki zobojętniające kwas 

środki zwiększające motorykę przewodu pokarmowego 

środki β-laktamowe 

środkowa część oskrzeli 

środkowe wgłobienie podnamiotowe 

środowisko beztlenowe 

środowiskowe czynniki ryzyka 

śródbłoniak opłucnej|międzybłoniak 

śródmiąższ rdzenia nerki 

śródmiąższowa choroba płuc 

śródmiąższowe monitorowanie ICP 

śródmiąższowe zapalenie płuc u osób zatrudnionych w przemyśle korkowym 

śródnaczyniowa hemoliza 

śródoperacyjnie 

śródoskrzelowy nowotwór|wewnątrzoskrzelowy nowotwór 

śródskurczowy 

śródstopie 

światło cewnika dializacyjnego 

światło jelita 

światowa pandemia 

świeżo mrożone osocze 

świeżo wykryty|nowy 

tabletka 

tabletka zwykła 

tachyarytmie nadkomorowe 

tachyfilaksja|zjawisko tachyfilaksji 

tachykardia komorowa bez tętna na obwodzie 



talasemia sierpowatokomórkowa 

tamponada 

tarcie osierdziowe 

tchawica i oskrzela 

technet 

technika chirurgiczna 

technika dializacyjna 

technika hybrydyzacji kwasu nukleinowego 

technika lizy z wirowaniem 

technika nakłuwania żyły 

techniki immunofluorescencyjne 

techniki obrazowania jądrowego 

technologia rekombinacji DNA 

telbiwudyna 

temblak 

temperatura ciała mierzona w odbycie 

tempo przepływu w dystalnej części nefronu|wskaźnik przepływu w dystalnym odcinku nefronu|wskaźnik przepływu przez kanalik dalszy 

tempo wydalania kationu sodowego z moczem 

tempo wydalania substancji rozpuszczonych|wskaźnik wydalania substancji rozpuszczonych 

tendencje kształtowania się oporności na leki przeciwbakteryjne 

tenekteplaza|TNK 

tenofowir 

terapia anty-TNF-α 

terapia drugiego wyboru 

terapia estrogenowa 

terapia genowa 

terapia hipertensyjno-hiperwolemiczna 

terapia komórkowa 

terapia łączona|leczenie skojarzone 

terapia małymi dawkami tiazydowych leków moczopędnych 

terapia nerkozastępcza 

terapia oddechowa 

terapia parenteralna 

terapia płucozastępcza 

terapia płynowa|uzupełnianie płynów 

terapia podtrzymująca 

terapia polegająca na alkalizacji środowiska|leczenie alkalizujące|uzupełnianie zasad 

terapia pomostowa 

terapia przeciwwirusowa|chemioterapia zakażeń wirusowych 

terapia ratująca życie 

terapia respiratorem 

terapia respiratorem 

terapia stresu 

terapia typu mind-body 

terapie 

terbutalina 



terminalne zaburzenie oddechowe 

test 

test autohemolizy 

test autohemolizy glukozą 

test bentyromidowy 

test Bethesda 

test bezdechu 

test ekwilibracji otrzewnej 

test Hama 

test laboratoryjny 

test oparty na pomiarze czasu kaolinowo-kefalinowym 

test paskowy 

test PCR z odwrotną transkryptazą|metoda RT-PCR|test RT-PCR 

test potowy 

test proliferacji limfocytów w odpowiedzi na beryl|BeLPT 

test prowokacyjny 

test Russela z jadem żmii|test z rozcieńczonym jadem żmii russela 

test Schirmera 

test sekretynowy 

test serologiczny 

test stymulacji kortykotropiną 

test tolerancji wysiłku 

test transformacji limfocytów 

test wchłaniania 

test wchłaniania D-ksylozy 

test wykrywający fazę heksagonalną fosfolipidów 

test wykrywający przeciwciała przeciwko neuraminidazie 

testy dotyczące krzepnięcia krwi|badania układu krzepnięcia 

testy lekowrażliwości 

testy neutralizacji z fosfolipidami płytek krwi 

testy prowokacyjne 

testy skórne 

testy skórne|próby skórne 

testy typu ELISpot 

testy uwalniania IFN-γ|IGRA 

testy wrażliwości 

testy z zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy|badania PCR 

testy zagęszczania i rozcieńczania 

tętniak lewej komory 

tętniak odcinka nadklinowego tętnicy szyjnej 

tętniak po założeniu koilingu 

tętniak Rasmussena 

tętniak rozwarstwiający 

tętniak tętnicy przedniej mózgu 

tętniak tętnicy środkowej mózgu 

tętniaki rozwidlenia tętnicy środkowej mózgu 



tętniaki tętnic wieńcowych 

tętniakowate rozszerzenia 

tętnica sutkowa wewnętrzna 

tętnica wieńcowa odpowiedzialna za występowania objawów 

tętnica związana z zawałem|tętnica dozawałowa 

tętnice biegnące przez środek zrazika 

tętniczo-żylna różnica utlenowania 

tętno dziwaczne 

tętno szyjne 

tętno|uderzeń/min 

tężyczka 

tiacetazon 

tienopirydyna 

tikarcylina z klawulonianem 

TIMI frame count 

TIMI myocardial perfusion grade 

tinzaparyna 

tiocyjanek 

tirofiban 

TK spiralna 

TK wysokiej rozdzielczości 

TK|obraz TK|badanie TK 

tkanka martwicza 

tkanka mózgowa|tkanki mózgu|tkanka mózgu 

tkanka nerwowa 

tkanka podmaziówkowa|subsynovium 

tkanka śródmiąższowa płuc 

tkanka tłuszczowa 

tkanki barwione metodą Grama 

tkanki pozasercowe 

tkankowe inhibitory 

tkankowe zużycie tlenu 

tkliwość w miejscu iniekcji 

tlen hiperbaryczny 

tlenoterapia|suplementacja tlenem|terapia tlenem 

tlenowe wymienniki membranowe 

tłusty 

tłuszczaki 

tłuszczowe zapalenie płuc 

tłuszczowo-białkowy|lipobiałkopodobny 

toaleta 

toczący się wielonarządowo 

toczeń rumieniowaty, postać ogniskowa 

toczniowe zapalenie płuc 

toksyczne działanie tlenu 

toksyczne oddziaływanie na serce|kardiotoksyczność 



toksyczne uszkodzenie cewek nerkowych 

toksyczne uszkodzenie układu nerwowego|objawy neurotoksyczne 

toksyczność dla wątroby 

toksyczny wpływ na słuch 

toksyczny wpływ na układ przedsionkowy 

toksyny sercowe 

tolerancja wysiłku po rehabilitacji 

tomografia komputerowa 

tomografia komputerowa klatki piersiowej 

tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości 

tomogram 

tonsillektomia 

tony serca S3 i S4 (rytmy cwałowe) 

torakoplastyka 

torakoskopia 

torakotomia 

torasemid 

torbiel oskrzelopochodna 

torbiele kostne 

torbiele w dużych kościach 

torbiele żołądkowo-jelitowe 

torsades de pointes|wielokształtny skurcz wielokomorowy 

torsades des pointes 

towarzyszący 

towarzyszący 

towarzyszący 

towarzyszący zakażeniu wirusem HIV|u osób zakażonych HIV 

towarzyszący|w 

tramadol 

transcelularny 

transfuzja krwi 

transport dyfuzyjny 

transport jonów przez śródbłonek pęcherzyków płucnych 

transport pacjenta ze szpitala do szpitala 

transport przezbłonowy substancji odżywczych 

transport rzęskowy 

transport sodowy 

trazodon 

trening relaksacyjny 

treść martwicza|materiał martwiczy 

treść żołądkowa|treści żołądkowe 

triamteren 

triazolam 

trifosfataza protonowo-adenozynowa 

trigger points|bolesne punkty|punkty wyzwalające|punkty spustowe 

trimetoprym z sulfametoksazolem|TMP-SMX 



trofozoit 

trokar 

tromboendarterektomia płucna 

trombofilia 

trombogeneza 

tromboliza 

troponina I 

troponina T 

troponiny sercowe 

trójfosforan 

trójfosforanowy 

trójjodotyronina 

trójwartościowy 

trudności w chodzeniu 

trudności w koncentracji 

trudności w koncentracji 

trudności ze snem 

trudność diagnostyczna 

trudność z nabraniem oddechu 

trudny do opanowania|trudny do wytrzymania|nie do zniesienia|powodujący niezdolność do pracy 

trwałe inwalidztwo 

trwałe uszkodzenie mózgu 

trzeci ton serca|S3 

trzeciej generacji 

trzeszczenia na wdechu|trzeszczenia w fazie wdechowej 

trzeszczenia płucne 

trzeszczenia u podstawy płuc 

trzon peptydów 

tuberkulina PPD 

tunelizowany cewnik dializacyjny 

turkot rozkurczowy 

twardniejące zmiany guzkowe 

tworzenie czapeczki 

tworzenie jam w obrębie płuc|jamista choroba płuc 

tworzenie kwasów endogennych 

tworzenie przegród pęcherzykowych 

tworzenie torbieli 

tworzenie wiązań peptydowych 

tworzenie ziarniniaków 

tylno-dolny zawał LV|tylno-dolny zawał lewej komory 

typ 

typ II nerkowej kwasicy cewkowej|zespół Fanconiego 

typ progenitorowy 

typ reakcji histopatologicznych|typ zmian histopatologicznych 

typowo swoisty|zgodny grupowo 

typu restrykcyjnego 



typy zaburzeń oddychania 

tyroglobulina 

tzw. miękkie zdjęcie 

ubytek 

ubytek|zmniejszenie|niedobór|zniesienie 

ubytki tkanki 

ubytki w polu widzenia 

uchyłki przełyku 

ucisk naczyń tętniczych 

ucisk pnia mózgu 

ucisk w klatce piersiowej 

ucisk w klatce piersiowej|uczucie ucisku w klatce piersiowej 

uciskać 

uciśnięcie klatki piersiowej 

uczucie braku powietrza 

uczucie ciężkości w klatce piersiowej 

uczucie dławienia się w czasie snu 

uczucie dyskomfortu spowodowane niedokrwieniem|dyskomfort spowodowany niedokrwieniem 

uczucie pieczenia 

uczucie suchości jamy ustnej 

uczucie zimna 

uczucie znacznego osłabienia 

uczulenie|allergia|nadwrażliwość alergiczna 

uczulony na penicylinę 

uczynnienie 

udar mózgu|udar naczyniowy mózgu 

udar niedokrwienny mózgu 

udar niedokrwienny mózgu 

udar zlokalizowany w tylnej jamie 

uderzenie koniuszkowe 

uderzenie przedsercowe 

udrożnić drogi oddechowe 

udrożnienie 

udział czynników genetycznych 

ujawniająca się klinicznie choroba|jednostka chorobowa 

ujemne ciśnienie zewnętrzne 

ujemne skręty 

ujemnie dwułomny 

ujemnie naładowany 

ujemnie wpływać na|zmieniać 

ujemny ładunek 

ujemny wynik badania plwociny w kierunku obecności prątków kwasoopornych 

ujemny wynik posiewu plwociny 

ujścia tętnic wieńcowych 

ujścia zatok nosowych 

ujście lewej tętnicy wieńcowej 



układ dowolnej (behawioralnej) regulacji oddychania 

układ hemodializy 

układ kostny|zawartość w kościach 

układ krążenia i oddychania 

układ krwi 

układ krzepnięcia|proces krzepnięcia 

układ limfatyczny 

układ limfatyczny mięśnia sercowego 

układ metabolicznej regulacji oddychania 

układ mikronaczyniowy 

układ naczyniowy mózgu 

układ nerwowo-mięśniowy 

układ nerwowo-mięśniowy w zakresie mięśni oddechowych|układ nerwowo-mięśniowy dróg oddechowych 

układ przenoszenia elektronów 

układ regulacji metabolicznej 

układ renina-angiotensyna 

układ tętniczy płuc 

układ transferu elektronów 

układ wirusowy 

układ żył głębokich 

układanie w pozycji leżącej na brzuchu 

układowa biodostępność leku 

układowa kwasica 

układowe ciśnienie krwi 

układowe zaburzenia metaboliczne 

układy krążenia i oddychania 

ulec skostnieniu 

ulec wzmocnieniu 

ulec zakrzepowi 

ulec zamknięciu|ulec zatkaniu 

ulec zmniejszeniu 

ulec zwężeniu 

ulegający metabolizmowi|ulegający przemianom 

ulegający retencji 

ulegający wzmocnieniu po podaniu środka kontrastującego 

ultradźwiękowy 

ultrafiltracja 

ultrafiltrat osocza| 

ultrakrótko działający 

ultrasonografia układu żylnego|ultrasonografia naczyń żylnych|ultrasonografia żył 

ultrasonografia|USG 

ułożenie kończyn typowe dla stanu odkorowania 

ułożenie kończyn typowe dla stanu odmóżdżenia 

umiarkowane zaburzenie funkcji lewej komory serca 

umiarkowany rumień 

umiejscowiony 



umiejscowiony poniżej 

umieralność bezpośrednio związana z daną chorobą|śmiertelność bezpośrednio zależna od danej choroby 

umieralność wewnątrzszpitalna 

umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych 

umieścić w szpitalu 

unieczynnienie 

uniedrożnienie naczyń przez skrzepliny 

uniesienia odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych znad prawej komory 

uniesienie wezgłowia łóżka 

unikanie niedrożności jelita cienkiego 

unoszenie powiek 

uogólnienie zmian skórnych 

uogólniona dysfunkcja cewki dalszej 

uogólniona fibrynoliza 

uogólniona hipoperfuzja 

uogólniona idiopatyczna hiperostoza szkieletu 

uogólniona, obustronna rozedma płuc 

uogólnione bóle całego ciała 

uogólnione krwawienia 

uogólnione krwawienia 

uogólnione krwawienie wewnątrzpęcherzykowe 

uogólnione objawy nadwrażliwości 

uogólnione osłabienie 

uogólnione powiększenie węzłów chłonnych 

uogólnione splątanie 

uogólnione śródmiąższowe włóknienie płuc 

uogólnione tworzenie śródnaczyniowych złogów fibryny 

uogólnione zaburzenia kurczliwości lewej komory 

uogólnione zajęcie miąższu płucnego 

uogólnione zmniejszenie perfuzji tkanek 

upłynniać się 

upojenie alkoholowe 

upośledzenie czynności prawej komory|zaburzenia czynności prawej komory 

upośledzenie czynności skurczowej mięśnia sercowego 

upośledzenie czynności wentylacyjnej płuc typu restrykcyjnego 

upośledzenie funkcji nerek 

upośledzenie funkcji poznawczych 

upośledzenie funkcji poznawczych 

upośledzenie hemodynamiki|niewydolność hemodynamiczna 

upośledzenie mózgowego przepływu krwi 

upośledzenie myślenia 

upośledzenie oceny|upośledzenie krytycyzmu 

upośledzenie odczuwania pragnienia 

upośledzenie odpływu PMR|upośledzenie odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego 

upośledzenie pamięci 

upośledzenie pamięci świeżej 



upośledzenie przekazywania bodźców w złączu nerwowo-mięśniowym 

upośledzenie uwagi 

upośledzenie uwagi 

upośledzona funkcja LV|upośledzona funkcja lewej komory 

upośledzona funkcja wydalnicza|upośledzone wydalanie 

upośledzona funkcja wydzielania 

upośledzone magazynowanie w hepatocytach 

upośledzony 

upośledzony 

upowietrzenie płuca 

uraz ciśnieniowy 

uraz dróg oddechowych 

uraz gałki ocznej 

uraz głowy 

uraz jatrogenny 

uraz klatki piersiowej 

uraz mięśni szkieletowych 

uraz mózgu 

uraz pnia mózgu 

uraz poza klatką piersiową 

uraz zmiażdżeniowy 

urazy głowy 

urazy o typie zmiażdżenia 

urazy szyi|urazy kręgosłupa szyjnego 

urolog 

uroporfiryny 

uruchomić mechanizmy kompensujące 

urządzenia do ucisku pneumatycznego|urządzenia ciśnieniowe 

urządzenia wspomagające pracę lewej komory 

urządzenia zapewniające ochronę dróg oddechowych 

urządzenie śródmiąższowe 

urzęsione komórki migawkowe nabłonka 

ustabilizowanie parametrów hemodynamicznych|stabilizacja hemodynamiczna|stabilność hemodynamiczna 

ustabilizowanie stanu chorego 

ustabilizowanie stanu fizjologicznego 

ustabilizowany 

ustalenie diagnozy 

ustalić etiologię choroby 

ustalić właściwe rozpoznanie 

ustanie|przerwanie 

ustąpić 

ustąpienie bólu 

usunąć powietrze 

usunięcie cewnika 

usunięcie jajników|owariektomia 

usunięcie na drodze opsonizacji i fagocytozy 



usunięcie pęcherzy|zamknięcie pęcherzy 

usunięcie żołądka 

usuwanie leku z cytoplazmy 

usuwanie płynu wewnątrz pęcherzyków płucnych 

usuwanie zużytego dializatu 

usuwanie|gospodarka 

uszczuplenie zapasów|nadmierna utrata|nadmierne obniżenie poziomu|niedobór|nadmierne zmniejszenie się zawartości 

uszkadzać DNA 

uszkadzające działanie oksydantów 

uszkodzenia aorty 

uszkodzenia mostu i śródmózgowia 

uszkodzenia nerwów czaszkowych 

uszkodzenia płodu 

uszkodzenia popromienne 

uszkodzenia układu chłonnego 

uszkodzenia układu nerwowego 

uszkodzenia w obrębie układu nerwowego|uszkodzenie neurologiczne 

uszkodzenie 

uszkodzenie 

uszkodzenie autoregulacji wewnątrznerkowej 

uszkodzenie błony komórkowej 

uszkodzenie błony śluzowej 

uszkodzenie cewek nerkowych 

uszkodzenie chromosomów 

uszkodzenie kłębuszków 

uszkodzenie komórek nabłonka 

uszkodzenie komórek|uszkodzenie komórki 

uszkodzenie komórki|uszkodzenie komórek|uszkodzenie komórkowe 

uszkodzenie kręgosłupa szyjnego 

uszkodzenie miąższu płuc 

uszkodzenie mięśni 

uszkodzenie mikrokrążenia 

uszkodzenie mitochondriów 

uszkodzenie mózgu 

uszkodzenie mózgu 

uszkodzenie mózgu spowodowane niedotlenieniem 

uszkodzenie naczyń płucnych 

uszkodzenie narządowe 

uszkodzenie narządów 

uszkodzenie nerek 

uszkodzenie nerek 

uszkodzenie nerwu przeponowego 

uszkodzenie neurologiczne 

uszkodzenie neurologiczne 

uszkodzenie neuronów 

uszkodzenie neuronów 



uszkodzenie neuronów 

uszkodzenie neuronu przedsionkowego 

uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne 

uszkodzenie niedotleniowo-niedokrwienne 

uszkodzenie obwodowych neuronów motorycznych 

uszkodzenie odcinka proksymalnego cewek nerkowych 

uszkodzenie ogniskowe 

uszkodzenie oksydacyjne 

uszkodzenie oskrzeli 

uszkodzenie płuc wywołane przez respirator 

uszkodzenie płuc|upośledzenie funkcji oddechowej 

uszkodzenie płuc|uraz płuca 

uszkodzenie płuca|uszkodzenie płuc 

uszkodzenie pnia mózgu 

uszkodzenie po reperfuzji 

uszkodzenie polekowe 

uszkodzenie rdzenia przedłużonego 

uszkodzenie splotu szyjnego 

uszkodzenie strukturalne 

uszkodzenie szpiku 

uszkodzenie szpiku kostnego|toksyczne uszkodzenie szpiku kostnego 

uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego 

uszkodzenie śródbłonka 

uszkodzenie śródmózgowia 

uszkodzenie tkanek 

uszkodzenie toksyczne wątroby przez tetracykliny 

uszkodzenie toksyczne|zatrucie 

uszkodzenie układu oddechowego 

uszkodzenie zastawki trójdzielnej 

uszkodzony 

uszypułowany 

utlenowanie krwi tętniczej 

utlenowanie krwi tętniczej 

utlenowany 

utrata ciąży 

utrata czynnego miąższu nerek 

utrata jonu potasowego przez nerki|utrata jonu potasowego przez drogi moczowe 

utrata masy kostnej 

utrata masy mięśniowej 

utrata masy mięśniowej 

utrata masy nerek 

utrata nerkowa potasu|utrata jonu potasowego przez nerki|nerkowa utrata jonu potasowego 

utrata neuronów w niewielkim stopniu 

utrata objętości dolnych płatów płucnych 

utrata płynów przez nerki 

utrata płynów przez przewód pokarmowy 



utrata płynów ustrojowych 

utrata płynów ustrojowych|odwodnienie 

utrata płynów|zmniejszenie objętości płynów 

utrata płynu ze stolcem 

utrata polaryzacji komórek 

utrata potencjału dwuwęglanów 

utrata przez nerki|utrata wraz z moczem 

utrata przez powłoki ciała 

utrata przez przewód pokarmowy|straty drogą przewodu pokarmowego 

utrata soli 

utrata tkanki kostnej 

utrata widzenia|zaniewidzenie 

utrata wody 

utrata wody przez drogi moczowe 

utrata wody przez drogi moczowe w mechanizmie nieosmotycznym 

utrata wody przez parowanie 

utrudniać rozpoznanie 

utrudnienie oddychania|dyskomfort oddychania 

utrudnienie przepływu 

utrudnione połykanie 

utrwalone zmiany w EKG 

utrwalony częstoskurcz komorowy bez tętna 

utrzymać 

utrzymujące się ciśnienie skurczowe 

utrzymujący się 

utrzymujący się|przewlekle przebiegający 

utrzymywać się 

utrzymywanie się objawów 

utrzymywanie się objawów parkinsonizmu 

utylizacja 

uwalnianie insuliny 

uwalnianie katecholaminy 

uwalnianie z podwzgórza 

uwapniony 

uważna obserwacja 

uważnie zebrany wywiad chorobowy 

uwidocznienie 

uwolnienie cytokin 

uwrażliwić 

uwulopalatofaryngoplastyka 

uzdatnianie wody 

uzupełnianie braku wody 

uzupełnianie tlenu 

uzupełnienie 

uzupełnienie jonu potasowego drogą dożylną 

uzupełnienie|nasycenie organizmu 



użycie w formie iniekcji do ciała szklistego 

VIP-oma 

virus load|ilość wirusa 

w badaniach elektrofizjologicznych 

w badaniu patomorfologicznym|patomorfologicznie|histopatologicznie 

w cewce dystalnej|w dystalnej części nefronu|w cewce dalszej 

w cewkach proksymalnych 

w dawce 

w dawce 

w dużym polu widzenia 

w formie doustnej 

w formie niezmienionej 

w formie preparatów dożylnych|do podawania i.v. 

w granicach wartości referencyjnych 

w hipotermii|z powodu hipotermii 

w kompetytywny sposób 

w kształcie łańcuszka paciorków 

w małym polu widzenia 

w obrazie radiologicznym|na zdjęciach radiologicznych|w badaniach radiologicznych 

w odcinku grzbietowym 

w okresie pooperacyjnym 

w okresie poporodowym 

w okresie przedmenopauzalnym 

w okresie remisji 

w pierwszej linii pokrewieństwa 

w plwocinie 

w płuchach|układu oddechowego|oddechowy 

w płynie pobranym z nakłucia lędźwiowego 

w płynie w komorach mózgu 

w płynie z nakłucia podpotylicznego 

w pojedynczej dawce dobowej 

w polu widzenia mikroskopu pod małym powiększeniem 

w postaci aerozolu na błonę śluzową policzka 

w postaci dożylnej|podawany dożylnie 

w postaci inhalacyjnej 

w postaci niezmienionej 

w pozycji leżącej 

w pozycji leżącej na wznak 

w pozycji pionowej 

w późnej fazie skurczu 

w praktyce klinicznej|pod względem klinicznym 

w prawidłowych warunkach 

w prawidłowych warunkach 

w procedurach chirurgicznych 

w projekcji wieńcowej 

w przebiegu grypy 



w przebiegu hemofilii|hemofilowy|z hemofilią 

w przebiegu niedotlenienia 

w skojarzeniu z|w połączeniu z 

w skrajnym pogorszeniu stanu fizjologicznego 

w sposób autosomalny dominujący 

w sposób konwencjonalny 

w sposób subkliniczny 

w sposób trwały 

w stadium ostrym infekcji 

w stanie ciężkiej niesprawności 

w stanie immunosupresji|poddany immunosupresji 

w stanie krytycznym|w stanie zagrożenia życia 

w stanie niestabilności hemodynamicznej 

w stanie stabilnym 

w stanie wegetatywnym 

w stanie znacznej immunosupresji 

w stawach kolanowych 

w stuporze|w stanie stuporu|w stanie odrętwienia 

w tkance śródmiąższowej 

w trybie normalnym 

w trybie pilnym 

w warunkach anafilaksji 

w warunkach fizjologicznych 

w warunkach OIT 

w warunkach szpitalnych 

w warunkach terapii stanów krytycznych 

w wyniku niedotlenienia 

w wysokich dawkach 

w wysokim mianie 

w znieczuleniu ogólnym 

wagotomia 

wahania aktywności autonomicznego układu nerwowego 

wahania poziomu przytomności 

wakuolizacje 

walcowate rozstrzenie oskrzeli 

walproat 

wałeczki białokrwinkowe 

wałeczki czerwonokrwinkowe|wałeczki z krwinek czerwonych 

wałeczki komórkowe 

wałeczki leukocytarne 

wałeczki nabłonkowe 

wałeczki szerokie 

wałeczki szkliste 

wałeczki wewnątrz cewek nerkowych 

wałeczki woskowe 

wałeczki ziarniste 



wapnieć 

wapniejące zapalenie ścięgna 

warstwa kostniwa|cement line 

warstwa mięśni gładkich dróg oddechowych 

warstwa płynu wyścielającego 

wartości 

wartości gazometrii krwi 

wartości hematokrytu 

wartości laboratoryjne 

wartości stwierdzane u chorego 

wartości w badaniu spirometrycznym 

wartości wyjściowe 

wartość 

warunki hemodynamiczne 

warunki szpitalne 

warunkowany czynnikami środowiskowymi 

waskulopatia cukrzycowa 

wazoaktywny polipeptyd jelitowy 

wazodylatatory|leki rozszerzające naczynia krwionośne 

wazokonstrykcyjny 

wazopresor|lek wazopresyjny|lek wazokonstrykcyjny 

wazopresyna-neurofizyna 

wąchanie kleju w celu wywołania oszołomienia 

wąskie źrenice 

wątrobowy enzym cytochromu P450 

wątrobowy układ cytochromu P450 

wchłanianie przez przewód pokarmowy 

wchłanianie w płucach 

wchłanianie zwrotne anionu chlorkowego w kanaliku dalszym 

wchłanianie zwrotne anionu wodorowęglanowego w cewkach bliższych 

wchłanianie zwrotne jonu sodowego w cewkach nerkowych|cewkowe wchłanianie zwrotne kationu sodowego 

wchłanianie zwrotne moczanów w cewce bliższej 

wchłanianie zwrotne w cewkach 

wchłanianie zwrotne w cewkach nerkowych 

wchłanianie zwrotne w cewkach proksymalnych 

wciąganie dołków nadobojczykowych przy oddychaniu 

wciągnięcie w proces chorobowy| 

wcięcie namiotu móżdżku 

wciśnięcie się 

wczesna faza rozkurczu komór|wczesna faza rozkurczu 

wczesna faza skurczu komór|wczesna faza skurczu 

wczesna faza ucisku na śródmózgowie lub trzeci nerw czaszkowy 

wczesna strategia inwazyjna|wczesna strategia leczenia inwazyjnego 

wczesna terapia ukierunkowana na cel 

wczesne rozkurczowe ekstrasystole komorowe 

wczesne stadium raka płuc 



wczesne wprowadzenie żywienia dojelitowego 

wczesny etap 

wczesny rozkurczowy spadek 

wcześniaki 

wcześniejsze leczenie 

wcześniejsze schorzenie 

wdech o ustalonej objętości oddechowej 

wdechowa frakcja O2 

wdechowa pojemność życiowa 

wdrożyć 

wdychanie toksycznych substancji|inhalacja substancji toksycznych  

we wczesnej fazie choroby 

wegetacje bakteryjne na zastawkach serca 

wegetacje na zastawkach serca 

wejść w neutropenię 

wejść w stan "porażenia immunologicznego" 

wekuronium 

wenflon 

wenlafaksyna 

wenografia rezonansu magnetyczego|MRV 

wentrykulografia lewej komory serca 

wentrykulografia radioizotopowa 

wentrykulogram radioizotopowy 

wentrykulostomia 

wentrykulostomia 

wentylacja dodatnim ciśnieniem 

wentylacja dodatnim ciśnieniem przez maskę nosową w czasie snu 

wentylacja mechaniczna 

wentylacja mechaniczna 

wentylacja objętościowo zmienna 

wentylacja oddechowa 

wentylacja oscylacyjna o dużej częstotliwości 

wentylacja otwartego płuca 

wentylacja przerywanym ujemnym ciśnieniem 

wentylacja przestrzeni martwej 

wentylacja regulowana objętością|wentylacja objętościowo zmienna 

wentylacja w pozycji leżącej na brzuchu 

wentylacja w trybie ACMV 

wentylacja w trybie PCV 

wentylacja w trybie PSV 

wentylacja w trybie SIMV 

wentylacja z dwupoziomowym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych 

wentylacja z odwróceniem stosunku fazy wdechu do wydechu 

wentylacyjne zapalenie płuc 

wepchnięcie 

werapamil 



wewnątrzkomórkowa akumulacja leku 

wewnątrzkomórkowa przestrzeń płynowa 

wewnątrzkomórkowe buforowanie 

wewnątrzkomórkowe substancje rozpuszczone 

wewnątrzkomórkowe zasoby wysokoenergetycznych związków fosforanowych 

wewnątrzkomórkowy stan redox 

wewnątrznaczyniowa sekwestracja płynów 

wewnątrznaczyniowy szlak krzepnięcia 

wewnątrznerkowa wazokonstrykcja|skurcz naczyń wewnątrznerkowych 

wewnątrzoskrzelowy przerzut nowotworu 

wewnątrzoskrzelowy|umiejscowiony wewnątrzoskrzelowo|zlokalizowany wewnątrzoskrzelowo 

wewnątrzpęcherzykowy 

wewnątrzpłucny przeciek krwi 

wewnątrzpłucny przeciek z prawa na lewo 

wewnątrzpochodne dodatnie ciśnienie końcowydechowe 

wewnątrzszpitalny 

wewnątrztypowy 

wewnątrzzrazikowy 

wewnętrzny obwód respiratora 

wędrówka plemników 

węgiel aktywowany 

węglan oseltawimiru 

wgłobienie do otworu potylicznego 

wgłobienie podnamiotowe  

wiązania pomiędzy łańcuchami peptydoglikanu 

wiązanie jonów wapnia 

wiązanie z rybosomami 

widarabina 

wideotorakoskopia 

widoczne kłaczki 

wielkość cząsteczek 

wielkość nerek 

wielkość odczynu tuberkulinowego|wyniki odczynu tuberkulinowego 

wielkość pola pod krzywą zależności stężenia w surowicy od czasu do MIC|AUC/MIC|stosunek wielkości pola pod krzywą zależności stężenia w surowicy od czasu do wartości MIC|stosunek pola pod krzywą zależności stężenia leku od czasu do MIC 

wielkość przekroju światła 

wielkość sylwetki serca 

wielkość źrenic 

wielokrotne przetoczenia krwi 

wielokrotne przetoczenia krwi|wielokrotne transfuzje krwi 

wielolekooporność 

wielonaczyniowa choroba wieńcowa|wielonaczyniowa postać choroby wieńcowej 

wielonarządowa hipoperfuzja narządów końcowych 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-6 

wieloośrodkowy 

wielorzędowa spiralna TK 



wielorzędowa tomografia 

wielowalentny 

wieprzowy 

wierzchołkowa błona komórkowa|szczyt błony 

większa dawka 

więzadło 

wilgotny 

wilgotny tlen 

winkrystyna 

wirus grypy B 

wirus mięsaka Kaposiego|KSHV 

wirusowa hemaglutynina 

wirusowa polimeraza DNA 

wirusowe zakażenia górnych dróg oddechowych 

witamino-K-zależne białka 

wizualna skala analogowa 

wlew ciągły 

wlew doodbytniczy|retention enema 

wlewy dożylne w warunkach domowych|terapia infuzyjna w warunkach domowych 

wlewy leków uspokajających 

właściwa terapia 

właściwości farmakokinetyczne 

właściwości|działanie 

włączenie w strukturę błony 

włobienie podsierpowe 

włośniczki kłębuszkowe 

włókna elastyny 

włókna fibryny 

włóknienie miąższu płuc|włóknienie tkanki płuca|włóknienie płuc 

włóknienie mięśnia sercowego 

włóknienie okołooskrzelowe 

włóknienie płuc 

włóknienie podnabłonkowe 

włóknienie śródpiersia 

włókniste zmiany guzkowe 

wnikanie leku antybakteryjnego 

wnikanie w błonę komórkową 

woda niezawierająca substancji rozpuszczonych|woda wolna od substancji w niej rozpuszczonych|woda wolna|woda pozbawiona substancji rozpuszczonych 

woda w przestrzeni pozanaczyniowej 

woda zawarta w osoczu krwi 

wodociąg 

wodogłowie z zatkania dróg odpływu 

wodorowęglany|anion wodorowęglanowy 

wole zamostkowe tarczycy 

wolny w erytrocytach 

woreczek ze świeżo mrożonym osoczem 



worek 

workowaty tętniak 

wpływ na inotropizm 

wpływ na układ sercowo-naczyniowy 

wpływ układu przywspółczulnego 

wprowadzenie cewnika do tętnicy płucnej 

wrażliwość bakterii w danym środowisku 

wrażliwość średniego stopnia 

wrażliwy na leki 

wrażliwy na β-laktamazę 

wrodzone mechanizmy obrony immunologicznej i nieimmunologicznej 

wrodzone zniesienie czucia bólu|wrodzony brak wrażliwości na ból 

wrodzony zespół wydłużonego QT|wrodzony zespół długiego QT 

wrzodziejące zapalenie jelit 

wskaźnik biochemiczny 

wskaźnik dostarczanego tlenu|DO2I 

wskaźnik dystrybucji krwinek czerwonych 

wskaźnik hematokrytu 

wskaźnik IgG 

wskaźnik końcoworozkurczowej objętości prawej komory|RVEDVI 

wskaźnik M:E 

wskaźnik minutowy pracy lewej komory 

wskaźnik odzwyczajenia 

wskaźnik pracy wyrzutowej 

wskaźnik ryzyka do korzyści 

wskaźnik umieralności całkowitej 

wskaźnik umieralności po wypisaniu ze szpitala 

wskaźnik umieralności szpitalnej 

wskaźnik utraty ciąż 

wskaźnik V/Q 

wskaźnik zużycia tlenu 

wskaźnik zużycia tlenu|VO2I 

wskaźniki kliniczne 

wskaźniki kurczliwości 

wskaźniki stanu zapalnego 

wsparcie wentylatora|wentylacja mechaniczna|mechaniczne wspomaganie oddychania|wspomaganie respiratorem 

wspomagający 

wspomagane oddechy 

wspomaganie oddechu 

współczulny układ nerwowy 

współczynnik ekstracji tlenu|O2ER 

współczynnik ekstrakcji tlenu|współczynnik wykorzystania tlenu przez tkanki|OER 

współczynnik tętniczo-żylnej różnicy zawartości tlenu 

współczynnik ultrafiltracji 

współistniejący 

współistniejący 



współistnienie chorób 

współoddziaływanie 

współwystępujące arytmie 

współwystępujący z 

wsteczny przepływ oskrzelowy przez krążenie płucne 

wstępne leczenie empiryczne 

wstrząs kardiogenny kompresyjny 

wstrząs kardiogenny związany z dysfunkcją mięśnia sercowego 

wstrząs nadnerczowy 

wstrząśnienie mózgu 

wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca|ICD|kardiowerter-defibrylator 

wtargnięcie drobnoustrojów do organizmu 

wtórne bakteryjne zapalenie płuc 

wtórne poszerzenie serca 

wtórne uszkodzenia mózgu 

wtórne uszkodzenie mózgu 

wybiórcze trwałe deficyty pamięci 

wybiórczy 

wybiórczy inhibitor czynnika Xa 

wybroczyny krwotoczne 

wybroczyny skórne 

wybuch zachorowań 

wybudzenie 

wychwyt antybiotyku 

wychwyt jonu potasowego przez komórki 

wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego 

wyciek z kapilar do pęcherzyków płucnych 

wyciek z rany|drenaż rany 

wycięcie sieci większej|omentektomia 

wycięcie wyrostka robaczkowego 

wycinki 

wyciszyć się|zanikać 

wydajność błony otrzewnej 

wydalanie białka 

wydalanie chlorków z moczem 

wydalanie czystych kwasów|wydalanie reszt kwaśnych 

wydalanie dwuwęglanów z moczem|bicarbonaturia 

wydalanie jodu sodowego 

wydalanie moczu|wytwarzanie moczu 

wydalanie przez nerki 

wydalanie przez wątrobę 

wydalanie sodu 

wydalanie wirusa|czas wydalania wirusa 

wydalanie wody 

wydalanie wolnej wody przez nerki 

wydalanie z moczem 



wydalany przez nerki 

wydalany z organizmu 

wydłużanie łańcucha proteinowego 

wydłużenie czasu protrombinowego 

wydłużenie kompleksu QRS 

wydłużenie odcinka PR|wydłużony odcinek PR 

wydłużenie odcinka QT 

wydłużenie odstępu QT 

wydłużenie się odstępu QU 

wydłużenie terapii 

wydłużony czas wdechu 

wydolność 

wydolność odporności komórkowej 

wydolność wysiłkowa 

wydostawanie się 

wydrążenie stawowe 

wydział ochrony zdrowia publicznego 

wydzielanie jonu potasowego przez nerki 

wydzielanie kationu potasowego w obrębie okrężnicy 

wydzielanie kwasu 

wydzielanie potasu z moczem|kaliuria 

wydzielanie w dystalnej części nefronu 

wydzielanie w trzustce 

wydzielanie wodorowęglanów 

wydzielanie wody przez nerki 

wydzielina spływająca po tylnej ścianie gardła|spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła|ściekanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła 

wydzielina śluzówek jamy nosowej 

wydzielina z górnych dróg oddechowych 

wydzieliny żołądkowe 

wygląd stolców 

wyizolowana bakteria|szczep bakterii 

wyizolowanie drobnoustroju z krwi 

wyjściowy|norma 

wykazujący aktywność przeciwko|którego aktywność skierowana jest przeciwko 

wykazujący działanie bakteriobójcze|oparty na lekach bakteriobójczych 

wykazujący działanie kaliuretyczne 

wykazujący działanie toksyczne dla płodu 

wykazujący efekt antagonistyczny 

wykazujący krótszy czas działania 

wykazujący nadmierną aktywność 

wykazujący oporność 

wykazujący oporność na wiele leków 

wykazujący skuteczność przeciwko|aktywny w stosunku do 

wykazujący wrażliwość na działanie kwasów 

wykazywać aktywność przeciwko 

wykazywać działanie synergistyczne 



wykazywać zdolność hamowania|wykazywać zdolność do hamowania replikacji (wirusa) 

wykonać nakłucie 

wykonać posiewy krwi 

wykonać posiewy|uzyskać wynik hodowli 

wykonanie biopsji 

wykonanie drenażu opłucnowego|wykonanie drenażu klatki piersiowej 

wykonanie upustu krwi|nakłucia żył w celu pobrania próbek krwi 

wykonywanie odczynów wielopunktowych 

wykonywany ambulatoryjnie 

wykonywany przed zabiegiem 

wykorzystanie glukozy w mózgu 

wykrycie|identyfikacja|rozpoznanie 

wykryć 

wykrywalny 

wykrywany 

wykrztuszanie ropnej wydzieliny 

wyleczenie|skorygowanie 

wylew chłonki do jamy opłucnej|chylothorax|chłonkotok opłucnowy 

wyładowania padaczkowe 

wymaz 

wymiana gazów oddechowych 

wymiana sekwencji genetycznych 

wymiar korzenia aorty 

wymiar lewego przedsionka 

wymiar prawej komory 

wymiar przednio-tylny 

wymiar wewnętrzny lewej komory 

wymuszona diureza alkaliczna 

wynik leczenia pacjenta 

wynik w skali aktywności ruchowej 

wynik w skali kontaktu słownego 

wynik w skali otwierania oczu 

wynik|typ|sposób 

wyniki 

wyniki artrografii 

wyniki badania bezpośredniego plwociny 

wyniki badania lekowrażliwości 

wyniki badania spirometrycznego 

wyniki badań epidemiologicznych 

wyniki badań histopatologicznych 

wyniki badań laboratoryjnych 

wyniki badań mikrobiologicznych 

wyniki badań serologicznych|serologia 

wyniki fałszywie ujemne 

wyniszczenie organizmu|zwiększona utrata|utrata|straty 

wypełnienie płynem pęcherzyków płucnych|zalanie pęcherzyków 



wypełnione pęcherzyki płucne 

wypełniony sprężynkami (koiling) 

wypłukiwanie 

wypływ potasu z komórek 

wypompowana krew 

wypompowywany na zewnątrz komórek 

wyprostne prężenia kończyn 

wyprostne ułożenie kończyn|wyprostowanie kończyn 

wypuk nadmiernie jawny 

wypukłość płytki paznokciowej 

wyraźna bradykardia 

wyraźne "szpiczaste" symetryczne załamki T 

wyraźne zmniejszenie objawów 

wyraźnie dodatni 

wyraźny spadek pojemności minutowej serca 

wyrostek kręgowy 

wyrównać|zwalczyć 

wyrównanie hipoksemii 

wyrównanie hiponatremii|skorygowanie hiponatremii 

wyrównanie zaburzeń gazometrycznych 

wyrównany 

wyrównany hemodynamicznie 

wyrzut amin katecholowych 

wysięk nowotworowy w jamie opłucnej 

wysięk o wyraźnych cechach ropnych 

wysięk parapneumoniczny 

wysięki stawowe 

wysięki zapalne 

wysiłek oddechowy 

wysklepienie stopy 

wysoka luka anionowa 

wysoka temperatura ciała 

wysoki ładunek kaloryczny 

wysoki poziom ketokwasów 

wysokie uszkodzenie rdzenia kręgowego 

wysokie wartości NaCl w pocie 

wysokobiałkowy 

wysokonapięciowe zwolnienie 

wystąpienie choroby 

występować 

występowanie 

występowanie choroby wśród krewnych chorego 

występowanie objawów podobnych do sepsy 

występowanie wydatnego załamka U|wydatny załamek U 

występowanie wymiotów, do których pacjent nie przyznaje się 

występowanie wysokich załamków T o wąskiej podstawie|peaked T waves 



występowanie wzmożonych odruchów głębokich|wzmożone odruchy głębokie 

występowanie znacznego stopnia rearanżacji genów 

wysycenie tlenem krwi żylnej|SvO2 

wysychanie zawartości światła jelit 

wysypka po ampicylinie 

wyściółka 

wyściółka kapilarów płucnych 

wyściółka maziówki 

wytężony wysiłek fizyczny 

wytrącanie się 

wytwarzanie 

wytworzenie jamy 

wytworzenie tolerancji immunologicznej|ITI 

wywiad kliniczny 

wywiad rodzinny 

wywodzący się z układu krwiotwórczego 

wywołanie 

wywołany 

wywołany eksperymentalnie 

wywołany infekcją rynowirusową 

wywołany jatrogennie  

wywołany procesami immunologicznymi|o podłożu immunologicznym 

wywołany stresem 

wywołany w sposób eksperymentalny 

wywołujący pandemie|pandemiczny 

wywoływać ból 

wyższej generacji 

wzajemna wymiana segmentów między chromosomami 

wzajemne zmiany Cl- i HCO3- 

względna niewydolność kory nadnerczy 

wziernik 

wziewne leki rozszerzające oskrzela 

wzmożenie 

wzmożenie 

wzmożona kurczliwość 

wzmożone ciśnienie śródczaszkowe|wzrost ICP 

wzmożone napięcie mięśniowe 

wzmożone napięcie ściany mięśnia sercowego 

wzmożone pocenie się 

wzmożony rysunek zrębu płucnego 

wzorce oddychania 

wzorzec regionalnych nieprawidłowości ruchomości ściany serca 

wzrost amplitudy załamka T 

wzrost bakterii 

wzrost bakterii 

wzrost bakterii jelitowych 



wzrost ciśnienia tętniczego krwi 

wzrost enzymów wątrobowych 

wzrost gradientu przepływu pęcherzykowo-włośniczkowego 

wzrost komórki bakteryjnej 

wzrost liczby mastocytów w płynie uzyskanym z BAL 

wzrost napięcia układu współczulnego 

wzrost objętości krwi w krążeniu centralnym 

wzrost oddechowej przestrzeni martwej 

wzrost stężenia|wzrost 

wzrost ściany komórkowej 

wzrost|gromadzenie 

y-glutamylokarboksylaza 

z akromegalią 

z anemią 

z anurią 

z astmą|w astmie 

z azoospermią 

z ciemnym zabarwieniem skóry 

z dodatnim odczynem tuberkulinowym 

z dusznością|odczuwający silną duszność 

z dużym katabolizmem 

z dużym ryzykiem 

z dystrofią|dystroficzny 

z euwolemią|mający prawidłową zawartość wody w organizmie 

z głębokimi zaburzeniami orientacji 

z hiperglikemią 

z hiperkatabolizmem 

z hipoksemią|hipoksemiczny 

z hiponatremią 

z hipopotasemią 

z hipowolemią|z odwodnieniem|hipowolemiczny 

z kandydemią 

z łagodnymi objawami 

z nadrważliwością 

z nadwrażliwością|wrażliwy na antybiotyki 

z niedoborami białkowymi 

z niedoborem czynnika XI 

z niedywolnością hemodynamiczną 

z objawami 

z objawami tachypnoe 

z obniżonym ciśnieniem tętniczym 

z pełną odpornością 

z podwyższonym poziomem kwasu moczowego we krwi 

z pogorszonym stanem świadomości 

z powodzeniem stosowany w leczeniu 

z prawidłową zawartością sodu 



z prawidłowym ciśnieniem tętniczym|normotensyjny 

z przebiciem|penetrujący 

z przewlekłą hipoksemią 

z szyną 

z tworzeniem półksiężyców 

z ujemnym odczynem tuberkulinowym 

z większym powinowactwem 

z wodniczkami 

z wykrytą obecnością przeciwciał przeciwko wzw typu C 

z zaburzeniami stanu psychicznego 

z zaparciami 

z zasadowicą 

z zasadowicą 

z zastosowaniem dwóch leków 

z zewnątrz 

za pośrednictwem wolnych rodników 

zaadaptowany do namnażania się w temperaturze obniżonej 

zaawansowana choroba strukturalna serca 

zaawansowane czynności reanimacyjne|zaawansowane zabiegi resuscytacyjne 

zaawansowane podtrzymywanie efektywnej pracy serca 

zaawansowany|zaawansowana postać 

zabezpieczyć prawidłową drożność dróg oddechowych 

zabieg Chamberlaina 

zabieg chirurgiczny na klatce piersiowej 

zabieg chirurgiczny w obrębie jamy brzusznej 

zabieg hemodializy|dializoterapia|zabieg dializy 

zabieg ortopedyczny 

zabieg sercowo-naczyniowy 

zabieg zespolenia omijającego (bypass żołądkowo-jelitowy) 

zabiegi 

zabiegi 

zabiegi chirurgiczne na klatce piersiowej 

zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej 

zabiegi chirurgiczne w zakresie gardła 

zabiegi resuscytacyjne|czynności resuscytacyjne 

zabiegowiec 

zabity 

zablokowanie odpływu moczu na wysokości moczowodów 

zaburzać równowagę 

zaburzenia 

zaburzenia 

zaburzenia autoimmunologiczne 

zaburzenia chodu|ataksja chodu 

zaburzenia chromosomalne 

zaburzenia czucia 

zaburzenia czynników krzepnięcia 



zaburzenia czynności gruczołów potowych 

zaburzenia czynności jelit 

zaburzenia czynności komór serca|niewydolność komór serca|dysfunkcja komór 

zaburzenia czynności lewej komory|dysfunkcja lewej komory serca|dysfunkcja lewej komory |niewydolność lewej komory|zaburzenia funkcji lewej komory 

zaburzenia czynności płuc 

zaburzenia czynności przepony 

zaburzenia czynności serca 

zaburzenia czynności serca|zaburzenia dotyczące serca 

zaburzenia czynności strun głosowych 

zaburzenia czynności układu moczowego i płciowego 

zaburzenia czynności układu oddechowego 

zaburzenia czynności wątroby 

zaburzenia czynnościowe 

zaburzenia czynnościowe płuc 

zaburzenia dotyczące klatki piersiowej|zmiany w obrębie klatki piersiowej|choroby ściany klatki piersiowej 

zaburzenia dyfuzji tlenu 

zaburzenia dystrybucji płynów 

zaburzenia elektrofizjologiczne 

zaburzenia elektrolitowe 

zaburzenia elektrolitowe 

zaburzenia funkcji OUN| 

zaburzenia funkcji poznawczych 

zaburzenia gazometryczne 

zaburzenia glikemii 

zaburzenia hematologiczne 

zaburzenia hemodynamiczne 

zaburzenia hemodynamiczne 

zaburzenia hemodynamiczne 

zaburzenia hemodynamiczne 

zaburzenia hipowentylacyjne 

zaburzenia immunologiczne 

zaburzenia kardiologiczne 

zaburzenia kliniczne 

zaburzenia kontroli oddechu 

zaburzenia koordynacji 

zaburzenia krzepnięcia 

zaburzenia lipidowe 

zaburzenia mechaniki oddychania 

zaburzenia mechaniki oddychania 

zaburzenia metaboliczne 

zaburzenia metaboliczne 

zaburzenia metaboliczne 

zaburzenia metabolizmu komórkowego 

zaburzenia mikrokrążenia|uszkodzenia małych naczyń 

zaburzenia mowy 

zaburzenia mózgowe 



zaburzenia naczyniowe 

zaburzenia napełniania 

zaburzenia nastroju 

zaburzenia nerwowo-mięśniowe w zakresie układu oddechowego 

zaburzenia neurofizjologiczne 

zaburzenia niezależne od niedotlenienia 

zaburzenia o typie obturacyjnym 

zaburzenia oddychania 

zaburzenia oddychania 

zaburzenia oddychania związane ze snem 

zaburzenia odporności 

zaburzenia odporności 

zaburzenia odporności komórkowej 

zaburzenia oporu oskrzelowego 

zaburzenia orientacji 

zaburzenia patofizjologiczne 

zaburzenia perfuzji|ubytki perfuzji 

zaburzenia postrzegania 

zaburzenia pracy przepony ze zmniejszeniem objętości płuc 

zaburzenia pracy serca 

zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego 

zaburzenia przewodzenia wewnątrzkomorowego 

zaburzenia przytomności 

zaburzenia psychiatryczne 

zaburzenia psychiczne 

zaburzenia psychogenne 

zaburzenia regulacji osmolalności 

zaburzenia restrykcyjne 

zaburzenia równowagi autonomicznego układu nerwowego 

zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej 

zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej|zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej 

zaburzenia ruchomości ściany 

zaburzenia ruchomości ściany mięśnia sercowego 

zaburzenia rytmu serca 

zaburzenia rytmu serca 

zaburzenia rytmu serca uwarunkowane genetycznie 

zaburzenia stanu psychicznego|otępienie umysłowe 

zaburzenia stanu psychicznego|zmiana stanu psychicznego|pogorszenie sprawności umysłowej|zmieniony stan świadomości 

zaburzenia surfaktantu 

zaburzenia ściany klatki piersiowej 

zaburzenia świadomości 

zaburzenia świadomości 

zaburzenia świadomości 

zaburzenia świadomości 

zaburzenia świadomości 

zaburzenia świadomości|upośledzony stan psychiczny 



zaburzenia transportu tlenku węgla 

zaburzenia typu obturacyjnego 

zaburzenia układu immunologicznego 

zaburzenia umysłowe 

zaburzenia w gospodarce kwasowo-zasadowej|zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej 

zaburzenia w mikrokrążeniu 

zaburzenia w odczuwaniu pragnienia 

zaburzenia w regulacji stanu nawodnienia 

zaburzenia w zakresie neuroprzekaźników 

zaburzenia wątrobowe 

zaburzenia wentylacji o typie mieszanym, obturacyjno-restrykcyjnym 

zaburzenia wentylacji typu obturacyjnego 

zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego 

zaburzenia widzenia 

zaburzenia wymiany gazowej 

zaburzenia żołądkowo-jelitowe 

zaburzenia żołądkowo-jelitowe 

zaburzenia żołądkowo-jelitowe 

zaburzenia żołądkowo-jelitowe|objawy ze strony przewodu pokarmowego 

zaburzenie czynności kłębka szyjnego 

zaburzenie czynności komórek wątrobowych 

zaburzenie czynności nerek 

zaburzenie drgawkowe 

zaburzenie funkcji 

zaburzenie funkcji komórkowych|zaburzenie funkcji komórek 

zaburzenie funkcji mitochondriów 

zaburzenie funkcji skurczowej i rozkurczowej serca 

zaburzenie funkcji układu przewodzącego spowodowane niedokrwieniem 

zaburzenie funkcjonowania serca jako pompy|niewydolność serca jako pompy 

zaburzenie kliniczne 

zaburzenie kotroli naczynioruchowej 

zaburzenie neurologiczne 

zaburzenie neurologiczne 

zaburzenie oceny sekwencji czasowych 

zaburzenie ogólnoustrojowe 

zaburzenie przebiegające ze skurczem naczyń 

zaburzenie snu|trudności ze snem 

zaburzenie stosunku wentylacji do perfuzji 

zaburzenie wentylacji typu restrykcyjnego 

zaburzona równowaga hemodynamiczna 

zaburzone funkcjonowanie płytek|zaburzenie czynności płytek krwi 

zaburzone pionowe ruchy w reakcji oczno-głowowej 

zaburzony 

zachłyśnięcie się|nakłucie|zachłystywanie 

zachodzący w jelitach 

zachodzący w przestrzeni pozanaczyniowej 



zachowanie reakcji źrenic 

zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych 

zacienienia 

zacienienia drobnoguzkowe 

zacienienia guzkowe 

zacienienia o charakterze siateczkowo-guzkowym 

zacienienia o charakterze siateczkowym 

zacienienia o charakterze śródmiąższowym|zacienienia o typie miąższowym 

zacienienia pierścieniowate 

zacienienia typu "mlecznego szkła" 

zacienienia typu "pączkującego drzewa" 

zacienienia|naciek|zagęszczenia 

zacienienie 

zacienienie 

zacienienie|patologiczna zmiana 

zacieniony 

zaciśnięcie klatki piersiowej 

zaczerwienienie oka 

zaczerwienienie twarzy 

zaczerwieniony 

zaczerwieniony 

zaczopowanie światła oskrzeli przez śluz 

zafirlukast 

zagęszczenia guzkowate 

zagęszczenia siateczkowe 

zagęszczenie 

zagłębienie 

zagrażający bodziec wzrokowy 

zagrażający wydalności narządów 

zahamować 

zahamowanie 

zahamowanie aktywności 

zahamowanie metaboliczne 

zahamowany|obniżony 

zajemne współdziałanie 

zajęcie makrofagów przez mikobakterie 

zajęcie móżdżku 

zajęcie naczyń płucnych 

zajęcie narządu wzroku 

zajęcie śluzówki i skóry 

zajęcie układu oddechowego 

zakaźna postać 

zakaźnie chorzy na gruźlicę 

zakażenia centralnego cewnika żylnego 

zakażenia gronkowcowe związane z obecnością w ranie ciała obcego 

zakażenia HSV narządów płciowych 



zakażenia HSV u noworodków 

zakażenia jamy ustnej i przyzębia 

zakażenia nokardiami 

zakażenia okresu średniego 

zakażenia paciorkowcami z grupy A i B 

zakażenia pałeczkami Gram-ujemnymi 

zakażenia późne 

zakażenia przewodu pokarmowego 

zakażenia przez krętki Borrelia 

zakażenia w miejscu założenia cewnika 

zakażenia wirusowe górnych dróg oddechowych 

zakażenia związane z obecnością w ranie ciała obcego 

zakażenia związane z założonymi drenami donaczyniowymi 

zakażenie adenowirusowe|infekcja adenowirusowa 

zakażenie beztlenowcowe 

zakażenie Clostridium 

zakażenie cytomegalowirusowe 

zakażenie gonokokowe 

zakażenie koronawirusowe 

zakażenie krzyżowe 

zakażenie pasożytnicze 

zakażenie riketsjami 

zakażenie tunelu 

zakażenie wewnątrzbrzuszne 

zakażenie wewnątrzgałkowe 

zakażenie żołądka 

zakażony HIV 

zakażony HIV 

zakażony równocześnie|ze współzakażeniem 

zaklemowanie aorty 

zaklinowany kamień ślinowy 

zakładanie cewników do dużych żył 

zakładanie stentów|założenie stentu 

zakłócać 

zakłócenia odruchów rogówkowych 

zakłócenia równowagi gospodarki sodowej i wodnej 

zakłócenie czynności umysłowych 

zakończenie replikacji łańcucha DNA|zakończenie wydłużania łańcucha 

zakres działania|spektrum aktywności 

zakres infekcji 

zakres wartości należnych 

zakrzep 

zakrzep będący przyczyną niedrożności naczynia 

zakrzep całkowicie zamykający światło naczynia 

zakrzep prawie całkowicie zamykający światło naczynia 

zakrzep przyścienny 



zakrzep tętnicy podstawnej 

zakrzepica dużych obszarów skóry 

zakrzepica tętnicza 

zakrzepica żylna 

zakrzepica żył głębokich kończych górnych|zakrzepica naczyń kończyn górnych 

zakrzepica żyły głównej dolnej 

zakrzepy w drobnych naczyniach|zakrzepica w naczyniach mikrokrążenia 

zakrzepy w żyłach powierzchownych 

zakrzepy wewnątrzsercowe 

zakwaszenie środowiska wewnątrzkomórkowego 

zalanie pęcherzyków wysiękiem 

zależne od pozycji ciała zawroty głowy 

zależność ciśnienia i objętości płuc|zależność ciśnienie-objętość w płucach 

zależność genotypowo-fenotypowa 

zależność pomiędzy zapotrzebowaniem a dostarczaniem tlenu do serca 

zależność typu dawka-odpowiedź|korelacja wskaźnika dawka-odpowiedź 

zależny od czasu 

zależny od dawki|wykazujący zależność od dawki 

zależny od komórek T 

zależny od masy ciała 

zależny od stężenia 

zaliczany do spektrum działania antybiotyku 

załamek Q w odprowadzeniu III 

załamek R 

załamek S w odprowadzeniu I 

załamki Q 

założenie stentów 

założenie wentrykulostomii 

założenie wkłucia centralnego 

założenie wkłucia do dużej żyły 

założenie zastawki komorowej 

założyć drenaż 

zamącony|w stanie zmącenia 

zamknięcie 

zamknięcie mikronaczyń 

zamknięcie naczyń mikrokrążenia 

zamknięcie światła 

zamknięcie światła dużego oskrzela 

zamknięcie światła naczyń 

zamknięcie światła od wewnątrz 

zamknięcie światła oskrzela|przeszkoda w świetle oskrzela 

zamknięcie światła tętnicy wieńcowej przez zakrzep 

zamknięcie tętnicy wieńcowej 

zamknięcie tętnicy wieńcowej|zamknięcie naczyń wieńcowych|zamknięcie światła naczynia wieńcowego 

zamknięty uraz głowy 

zamrażanie 



zamykanie się dróg oddechowych 

zanerkowa ONN|zanerkowa ostra niewydolność nerek 

zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

zanikać 

zanikać 

zanikanie 

zaopatrywać 

zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen 

zaopatrzenie pękniętego tętniaka 

zaopatrzenie tętniaka 

zaopatrzenie tętniaka 

zaopatrzony tętniak 

zaostrzenie procesu zapalnego wątroby 

zapadnięcie się płata 

zapadnięcie się płata górnego płuca prawego 

zapadnięcie się segmentu 

zapadnięcie się ścian gardła 

zapadnięcie żył 

zapadnięte pęcherzyki płucne 

zapalenia alergiczne 

zapalenia naczyń 

zapalenia żołądkowo-jelitowe 

zapalenie błony maziowej stawów 

zapalenie błony naczyniowej i siatkówki oka|chorioretinitis 

zapalenie całej błony naczyniowej oka 

zapalenie cewki moczowej przebiegające ze skurczem 

zapalenie chrząstek uszu|zapalenie chrząstek usznych 

zapalenie ciała szklistego 

zapalenie dolnych dróg oddechowych 

zapalenie drobnych dróg oddechowych|zapalenie drobnych oskrzeli 

zapalenie dużych naczyń 

zapalenie dużych stawów 

zapalenie eozynofilowe 

zapalenie gardła 

zapalenie gardła i migdałków 

zapalenie grudek chłonnych mieszków włosowych|folliculitis 

zapalenie istoty białej mózgu 

zapalenie jednego nerwu 

zapalenie kaletki biodrowo-lędźwiowej 

zapalenie kaletki kulszowej 

zapalenie kaletki maziowej krętarza 

zapalenie kaletki maziowej poniżej wyrostka barkowego łopatki 

zapalenie kaletki piętowej 

zapalenie kaletki podbarkowej 

zapalenie kaletki przedrzepkowej 



zapalenie kaletki stawu łokciowego 

zapalenie kaletki ścięgna Achillesa 

zapalenie kilkustawowe 

zapalenie mózgu wywołane wirusem Nipah 

zapalenie naczyń 

zapalenie naczyń 

zapalenie naczyń płucnych 

zapalenie naczyń płucnych 

zapalenie nerwu 

zapalenie nerwu wzrokowego i nerwów obwodowych 

zapalenie oka|panophthalmitis 

zapalenie okołopęcherzykowe 

zapalenie okrężnicy wywołane C. difficile 

zapalenie opon mózgowych wywołane Haemophilus influenzae 

zapalenie oskrzelików z udziałem komórek jednojądrzastych 

zapalenie palca 

zapalenie płuc na tle infekcyjnym 

zapalenie płuc na tle infekcyjnym 

zapalenie płuc o etiologii mieszanej - wirusowej i bakteryjnej 

zapalenie płuc płatowe 

zapalenie płuc po radioterapii|popromienne zapalenie płuc|zapalenie płuc spowodowane promieniowaniem 

zapalenie płuc z niedrożnością oskrzeli 

zapalenie płuc związane z opieką medyczną|HCAP 

zapalenie płuc związane z respiratorem 

zapalenie pochewek ścięgien 

zapalenie pochewek ścięgnistych mięśnia dwugłowego 

zapalenie pochewki i ściegna typu De Quervaina 

zapalenie powięzi podeszwowej|zapalenie powięzi podeszwy 

zapalenie przyczepów żeber 

zapalenie spojówek z odczynem z nadwrażliwości 

zapalenie stożka ścięgien mięśni rotatorów|zapalenie ścięgien mięśni rotatorów (stożka rotatorów) 

zapalenie ścięgien rzepki|"kolano skoczka" 

zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego 

zapalenie ślinianki 

zapalenie tkanek oka 

zapalenie wielu małych stawów 

zapalenie włośniczek płucnych 

zapalenie wsierdzia wywołane paciorkowcem zieleniejącym 

zapalna choroba jelit 

zaparcia|zaczopowanie|przeszkoda w odpływie moczu 

zapasy w komórce 

zapaść sercowo-naczyniowa 

zapewnić prawidłową hemostazę 

zapewnienie dostępu donaczyniowego|zapewnienie dostępu żylnego 

zapis EEG 

zapis elektromiograficzny przepony|odpowiedzi EMG z przepony 



zapis spirograficzny|krzywa spirograficzna 

zapisy kardiograficzne 

zapobiegający rozpuszczaniu fibrynogenu 

zapobiegawcze leczenie 

zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen 

zapotrzebowanie na tlen 

zarostowe zapalenie oskrzelików z organizującym się zapaleniem płuc|BOOP 

zarostowe zapalenie oskrzelików z organizującym się zapaleniem płuc|kryptogenne organizujące się zapalenie płuc|idiopatyczne zarostowe zapalenie oskrzelików z organizującym się zapaleniem płuc 

zarzucanie kwaśnej treści z przewodu pokarmowego 

zarzucanie treści pokarmowej 

zasadowica 

zasadowica 

zasadowica kontrakcyjna 

zasadowica oddechowa 

zasadowica z odbicia 

zasiniony 

zastawka cewki tylnej 

zastawki w żyłach kończyn dolnych 

zastąpienie pojedynczego aminokwasu|zmiana pojedynczego aminokwasu 

zastępcza wentylacja minutowa 

zastoinowa niewydolność serca 

zastoinowa splenomegalia 

zastosować monitorowanie ICP 

zastosowanie elektrody endokawitarnej 

zastosowanie leków zmniejszających dawki steroidów|terapia oszczędzająca stosowanie steroidów 

zastosowanie nieodpowiedniej terapii 

zastosowanie szczoteczki|szczoteczkowanie|wymaz szczoteczkowy 

zastosowanie szyny|założenie szyny 

zastój krwi w układzie żylnym 

zastój w krążeniu płucnym|zastój płucny 

zastój w krążeniu płucnym|zastój w naczyniach płucnych 

zastój żółci 

zatarty 

zatkanie nosa 

zatkanie światła 

zator cementem 

zator cewnika 

zator cholesterolowy 

zator fragmentami kostnymi 

zator paradoksalny 

zator płynem owodniowym|zator wodami płodowymi 

zator szpikiem kostnym 

zator tętnicy płucnej 

zator tętnicy podstawnej 

zator tłuszczowy 

zator z komórek nowotworowych 



zatorowe zdarzenia mózgowo-naczyniowe 

zatorowo-miażdżycowy 

zatorowość 

zatorowość miażdżycowa 

zatorowość naczyń krwionośnych rdzenia nerki 

zatorowość ogólnoustrojowa 

zatorowość płucna 

zatorowość płucna 

zatorowość płucna 

zatorowość płucna 

zatorowość tętnicza|zatorowość miażdżycowa 

zatorowość w wywiadzie 

zatory w naczyniach mózgowych 

zatory w naczyniach wieńcowych 

zatory w tętnicach płucnych segmentalnych 

zatory w tętnicach płucnych subsegmentalnych 

zatory wewnątrzaczyniowe 

zatrucia 

zatrucie 

zatrucie 

zatrucie glikozydami naparstnicy 

zatrucie lekami antycholinergicznymi 

zatrucie sporyszem 

zatrucie związkami baru 

zatrucie|objawy toksyczne 

zatrzymanie krążenia 

zatrzymanie krążenia 

zatrzymanie krążenia w mechanizmie asystolii 

zatrzymanie krążenia w mechanizmie bradyarytmii|zatrzymanie krążenia w mechanizmie bradykardii 

zatrzymanie oddechu 

zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST|STEMI|zawał serca z uniesieniem odcinka ST 

zawał mięśnia sercowego z załamkiem Q 

zawał niepełnościenny mięśnia sercowego|zawał niepełnościenny  

zawał pełnościenny 

zawał pełnościenny mięśnia sercowego|zawał pełnościenny 

zawał pnia mózgu 

zawał prawej komory serca 

zawał serca bez uniesienia odcinka ST|NSTEMI|zawał serca bez przetrwałego uniesienia odcinka ST 

zawał serca ze zmianami odcika ST 

zawał ściany dolnej 

zawał ściany przedniej 

zawał ściany tylnej 

zawał tylko-dolny 

zawał tylno-dolny 

zawały ostatniej łąki 

zawały półkulowe 



zawartość guaniny z cytozyną 

zawartość hemoglobiny w retikulocytach 

zawartość jamy brzusznej 

zawartość jamy czaszki 

zawartość kationu sodowego w całym organizmie 

zawartość komórek w płynie mózgowo-rdzeniowym 

zawartość tlenu w osoczu 

zawartość tlenu we krwi tętniczej|CaO2 

zawartość tlenu we krwi żylnej|Cvo2 

zawarty w diecie 

zawarty w ścianie komórkowej bakterii 

zawierający chłonkę 

zawierający lipidy 

zawierający par nukleotydowych 

zawierający wiązania krzyżowe 

zawodowy 

zbadanie 

zbierać się 

zbiorniki okołośródmózgowiowe 

zbiorniki podstawy 

zbite włókna kolagenu 

zbyt płytkie oddechy 

zbyt wysoko wysklepiona stopa 

zdarzenia nerkowe 

zdarzenia sercowe 

zdarzenia sercowo-naczyniowe 

zdarzenia układowe 

zdarzenie kliniczne|stan kliniczny 

zdarzenie naczyniowo-mózgowe 

zdecydowane zwalczanie gorączki 

zdekompensowana marskość wątroby 

zdekompensowana niewydolność serca 

zdenerwowanie 

zdjęcia celowane szczytów 

zdjęcia z użyciem promienia poziomego w pozycji leżącej na boku 

zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej 

zdjęcie wykonane w projekcji przednio-tylnej 

zdolności resorbcyjne|zdolność resorbcyjna 

zdolność do wydalania (np. wody) przez nerki|możliwości wydalnicze nerek 

zdolność dyfuzyjna płuc|zdolność dyfuzyjna dla tlenku węgla 

zdolność nerek do zagęszczania moczu 

zdolność nerki do zagęszczania moczu 

zdolność wiązania tlenu przez hemoglobinę 

zdolność wiązania żelaza 

zdolność wydalnicza|sprawność funkcji wydalniczych 

zdolność wytworzenia komórkowej odpowiedzi immunologicznej 



zdysocjonowany 

ze średnią masą ciała 

ze zmniejszoną ilością płynów przestrzeni zewnątrzkomórkowej|ze zmniejszoną objętością płynu pozakomórkowego 

ze zmniejszoną wolemią|odwodniony 

ze zwiększoną wolemią 

zejście zespołu ostrej niewydolności oddechowej 

zespolenia Denver 

zespolenia LaVeen 

zespolenia wrotno-systemowe 

zespolenie jelitowe|by-pass krętniczo-czczy 

zespolenie moczowodu z esicą 

zespoły chorobowe wywołane przez CMV 

zespoły dystrofii mięśniowej 

zespoły hipowentylacji|zespoły hipowentylacyjne|zespoły hipowentylacji pęcherzykowej 

zespoły inhalacyjne 

zespoły ośrodkowej hipowentylacji 

zespoły uciskowe nerwów 

zespoły zaburzeń faz 

zespoły zapalenia opon 

zespólnie 

zespół 

zespół "wyczerpania" 

zespół abstynencyjny 

zespół astmopodobny 

zespół balotującego koniuszka 

zespół Barttera 

zespół bezdechu sennego 

zespół bólu mięśniowo-powięziowego 

zespół Brugadów 

zespół ciasnoty przedziałów międzypowięziowych 

zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej 

zespół ciężkiej sepsy 

zespół Conna 

zespół dystalnej niedrożności jelit 

zespół Ehlersa-Danlosa 

zespół Eisenmengera 

zespół Gitelmana 

zespół Gordona 

zespół guza rzekomego|pseudotumor syndrome 

zespół Hermansky'ego-Pudlaka 

zespół hiperwentylacji 

zespół Hornera 

zespół Kasabacha-Merrita 

zespół kaszlowy górnych dróg oddechowych|upper airway cough syndrome 

zespół krótkiej pętli 

zespół krwawienia płucnego 



zespół Lamberta-Eatona 

zespół Liddle’a 

zespół lity guza nowotworowego|zespół rozpadu guza|zespół rozpadu nowotworu 

zespół Loefflera 

zespół Marfana 

zespół Meigsa 

zespół mielodysplastyczny 

zespół miopatyczny 

zespół mózgowej utraty soli 

zespół mutyzmu 

zespół nadmiernej stymulacji jajników|zespół nadmiernego pobudzenia jajników 

zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego 

zespół niestabilności chrząstek stawów żebrowo-mostkowych|slipping rib syndrome 

zespół niewydolności wielonarządowej 

zespół niewydolności wielonarządowej|zespół uszkodzenia wielonarządowego|MODS 

zespół objawów prodromalnych 

zespół obturacyjnego bezdechu podczas snu|zespół obturacyjnego bezdechu/spłyconego oddechu podczas snu|OBPS|zespół OBPS 

zespół obturacyjnego bezdechu śródsennego|obturacyjny bezdech podczas snu 

zespół opóźnionej fazy 

zespół osłabienia nabytego na OIT 

zespół ostrej niewydolności oddechowej 

zespół otyłości-hipowentylacji 

zespół otyłości-hipowentylacji współistniejący z zespołem bezdechu śródsennego 

zespół parkinsonowski 

zespół pierwotnej hipowentylacji pęcherzykowej 

zespół po przebyciu zapalenia rogów przednich rdzenia|zespół post-polio 

zespół po uszkodzeniu serca 

zespół podobny do efektu disulfarimowego 

zespół pokardiotomijny 

zespół poporażenny 

zespół pozakrzepowy 

zespół przewlekłej hiperkapni 

zespół przyspieszonej fazy 

zespół ręka-stopa 

zespół S1Q3T3 

zespół septyczny 

zespół szarego dziecka 

zespół szczelnego budynku 

zespół środkowy rdzenia 

zespół Tietze'a 

zespół toksycznego działania pyłów organicznych 

zespół utraty soli 

zespół wątrobowo-nerkowy 

zespół wątrobowo-płucny 

zespół Wolffa-Parkinsona-White'a 

zespół wyczerpania 



zespół wydłużonego Q-T 

zespół zależny od hipowentylacji-otyłości 

zespół zanikania dróg żółciowych 

zespół zapalny związany z poprawą wydolności układu immunologicznego 

zespół zarostowego zapalenia oskrzelików 

zespół znacznie zmniejszonej ruchliwości 

zestaw Ambu 

zewnątrzkomórkowa przestrzeń płynowa 

zewnątrznaczyniowy szlak krzepnięcia 

zewnętrzna błona bakterii 

zewnętrzna błona bakterii Gram-ujemnej 

zewnętrzny drenaż komorowy 

zgięcie nóg w kolanach 

zgłębnik służący do karmienia 

zgłębnik żołądkowy|nasogastric tube|zgłębnik nosowo-żołądkowy 

zgodnie ze zjawiskiem osmozy 

zgodność występowania 

zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych 

zgrubienia okołooskrzelowe 

zgrubienie osierdzia 

zgrubienie przegród międzypęcherzykowych 

ziarniniak bronchocentryczny|ziarniniakowatość okołoskrzelowa 

ziarniniak kwasochłonny 

ziarniniaki skórne 

ziarniniaki spojówek 

ziarniniakowatość limfoidalna 

ziarniniakowatość w przebiegu sarkoidozy, w której dochodzi do zmian martwiczych 

ziarniniakowe nacieczenie 

ziarniniakowe zapalenia naczyń|ziarniniakowate zapalenia naczyń 

ziarninowanie 

ziarnistości Birbecka|ciałka X 

zidentyfikowany niedawno 

ziębnięcie rąk 

zimne kończyny 

zjadliwy 

zjawiska immunopatologiczne 

zjawiska odpornościowe|mechanizmy odpornościowe 

zjawisko 

zjęcia przedstawiające obraz fazy wydechowej 

zlepne zapalenie torebki stawu ramiennego|bark zamrożony |sklejające zapalenie torebki stawowej|zarostowe zapalenie torebki stawowej 

zlokalizowane w korze nerki kanaliki zbiorcze 

zlokalizowane w naczyniach wieńcowych blaszki 

złagodzenie objawów 

złamania kości długich 

złamanie kości piętowej z przeciążenia 

złamanie z przemieszczeniem Lisfranca 



złośliwa hipertermia 

złośliwe zaburzenia rytmu komór 

złośliwy proces rozrostowy 

złożona ektopia komorowa 

złożone leczenie przeciwbakteryjne|skojarzone leczenie przeciwbakteryjne  

złożony punkt końcowy 

złożony system obrony organizmu gospodarza 

złożony zespół bólu miejscowego|zespół wieloobjawowego bólu miejscowego 

złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc 

złuszczanie się|wydalenie 

zły rozwój fizyczny 

zły stan sprawności fizycznej|osłabienie 

zły stan sprawności układu krążenia 

zmęczenie 

zmęczenie mięśni oddechowych 

zmęczenie mięśni oddechowych 

zmętnienia przypominające matowe szkło|zacienienia typu "mlecznego szkła" 

zmiana ciśnienia hydrostatycznego 

zmiana ładunku elektrycznego 

zmiana odpowiedzialna za niedokrwienie 

zmiana osmolarności 

zmiana poziomu świadomości|zaburzenia poziou przytomności 

zmiana schematów terapeutycznych 

zmiany 

zmiany bliznowate w płacie górnym płuca lewego z pociąganiem wnęki 

zmiany bliznowate w szczycie płuca 

zmiany chorobowe|zmiany patologiczne|zmiany patomorfologiczne|obraz histopatologiczny|patofizjologia 

zmiany dawkowania 

zmiany destrukcyjne stawów 

zmiany dotyczące kwasów żółciowych 

zmiany elektrokardiograficzne 

zmiany guzkowe 

zmiany hemodynamiczne 

zmiany hemodynamiczne 

zmiany histopatologiczne 

zmiany histopatologiczne|podłoże anatomopatologiczne|badanie histopatologiczne 

zmiany kompensacyjne 

zmiany krwotoczne 

zmiany metaboliczne 

zmiany miąższowe 

zmiany miąższowe 

zmiany morfologiczne 

zmiany na skrzyżowaniu naczyń 

zmiany naciekowe o charakterze guzkowym w miąższu płuc 

zmiany naciekowe widoczne w obrazie radiologicznym 

zmiany naciekowe|zmiany 



zmiany niedokrwienne 

zmiany nowotworowe 

zmiany o charakterze linijnym 

zmiany o charakterze pęcherzy|pęcherze 

zmiany o charakterze wakuoli 

zmiany o typie "plastra miodu" 

zmiany o typie plastra miodu 

zmiany o typie zwłóknienia płuc 

zmiany odcinka ST 

zmiany odcinka ST-T 

zmiany odstępu QT 

zmiany oskrzelowe 

zmiany patologiczne pochodzenia sercowo-naczyniowego 

zmiany prosówkowe 

zmiany prosówkowe 

zmiany prosówkowe|nacieki prosówkowe 

zmiany przypominające rozedmę 

zmiany radiologiczne 

zmiany radiologiczne 

zmiany radiologiczne 

zmiany radiologiczne 

zmiany radiologiczne|obraz radiologiczny 

zmiany redystrybucji naczyń 

zmiany rozedmowe z pułapkami powietrznymi 

zmiany rozpływne|scrofuloderma 

zmiany siateczkowe 

zmiany śródmiąższowe|nacieki śródmiąższowe 

zmiany termiczne 

zmiany toczniowe z tworzeniem guzków, płytek i linijnych pęknięć skóry|lupus vulgaris 

zmiany torbielowate 

zmiany typu obturacyjnego|zmiany obturacyjne|choroby ze zmianami obturacyjnymi|choroby obturacyjne 

zmiany typu restrykcyjnego płucnego 

zmiany typu restrykcyjnego pozapłucnego 

zmiany typu tocznia krążkowego|zmiany krążkowe 

zmiany w badaniu elektrokardiograficznym 

zmiany w badaniu moczu 

zmiany w budowie płuc 

zmiany w czynności elektrycznej serca 

zmiany w drobych naczyniach oddechowych 

zmiany w miąższu płucnym 

zmiany w obrazie radiologicznym 

zmiany w obrębie skóry owłosionej głowy 

zmiany w obrębie załamka T 

zmiany w przepływie jonów przez błony neuronalne 

zmiany w przepływie wieńcowym 

zmiany w rybosomach 



zmiany w śródpiersiu tylnym 

zmiany w układzie autonomicznym 

zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym 

zmiany w zakresie odcinka ST 

zmiany w zakresie odcinka ST lub załamka T 

zmiany w zakresie ośrodkowego układu nerwowego 

zmiany w zapisie elektrokardiograficznym|zmiany w EKG|nieprawidłowości w badaniu elektrokardiograficznym|zmiany w obrazie elektrokardiograficznym 

zmiany włókniste 

zmiany zachowania 

zmiany załamka T 

zmiany zapalne w oskrzelach 

zmiany zapalne w płacie dolnym płuca prawego 

zmiany zatorowe 

zmiany zatorowo-zakrzepowe|zatorowość|powikłania zakrzepowo-zatorowe|zakrzepy z zatorami|zakrzep z zatorami 

zmiany zwyrodnieniowe stawów 

zmieniony chorobą 

zmienne wydzielanie wazopresyny w sposób autonomiczny 

zmienność osobnicza 

zmienny 

zmniejszający przekrwienie błony śluzowej|lek obkurczający śluzówkę 

zmniejszający urykemię 

zmniejszanie się sprężystości miąższu płucnego 

zmniejszenie 

zmniejszenie afterload|zmniejszenie obciążenia następczego 

zmniejszenie amplitudy 

zmniejszenie bólu 

zmniejszenie dawki 

zmniejszenie dolegliwości 

zmniejszenie gęstości bakterii|obniżenie gęstości bakterii 

zmniejszenie ilości płynów wewnątrzustrojowych 

zmniejszenie ilości surfaktantu 

zmniejszenie ilości wydalanego moczu 

zmniejszenie nadreaktywności autonomicznej 

zmniejszenie napięcia skóry 

zmniejszenie napięcia skóry 

zmniejszenie objawów 

zmniejszenie objętości krwi krążącej|zmniejszenie ukrwienia 

zmniejszenie objętości osocza krwi 

zmniejszenie objętości płynów zewnątrzkomórkowych|zmniejszenie ilości płynów przestrzeni zewnątrzkomórkowej|redukcja objętości płynu zewnątrzkomórkowego|zmniejszenie objętości zewnątrzkomórkowej przestrzeni płynowej 

zmniejszenie objętości płynu wewnątrzkomórkowego 

zmniejszenie objętości połowy klatki piersiowej 

zmniejszenie powrotu żylnego do serca 

zmniejszenie rzutu minutowego serca 

zmniejszenie rzutu serca 

zmniejszenie się 

zmniejszenie skurczowego ciśnienia tętniczego na wdechu 



zmniejszenie stężenia|supresyjne stosowanie leku 

zmniejszenie uwalniania insuliny z trzustki 

zmniejszenie zastoju w krążeniu płucnym 

zmniejszona masa ciała 

zmniejszona objętość płynów wewnątrzkomórkowych 

zmniejszona perfuzja nerek|hipoperfuzja nerek 

zmniejszona prężność tlenu we krwi tętniczej 

zmniejszone przekrwienie mięśni 

zmniejszony napęd oddechowy 

zmniejszony rzut serca|obniżenie rzutu serca|niski rzut serca 

zmniejszyć 

zmniejszyć objawy 

znaczna bradykardia|głęboka bradykardia 

znaczna korzyść kliniczna 

znaczna leukocytoza 

znaczna niedowaga 

znaczna otyłość 

znaczne miejscowe zaburzenia ruchomości ściany serca 

znaczne nadciśnienie tętnicze|wyraźny wzrost ciśnienia tętniczego 

znaczne oparzenia 

znaczne szerzenie się obszaru zawału 

znaczne uszkodzenie funkcji płuc 

znacznego stopnia 

znacznie nasilona osteofitoza 

znaczny deficyt sodu 

znaczny spadek objętości wewnątrznaczyniowej|nadmierna utrata płynu wewnątrznaczyniowego 

znajdujący się w fazie płynnej 

znakowany radioaktywnie 

znieczulenie ogólne 

zniesienie czucia w dystalnych częściach ciała 

zniesienie działania przeciwdrgawkowego 

zniesienie lęku/niepokoju 

zniesienie szmeru oddechowego 

zniszczenie korowe 

znosić 

znosić inhibicję 

zolpidem 

zółtaczka zaporowa 

zredukować dawkę 

zredukowanie rzutu serca 

zrównanie się 

zubożenie rysunku płucnego 

zubożenie rysunku śródmiąższowego 

zużycie czynników krzepnięcia 

zużycie tlenu przez mięsień sercowy 

zużycie tlenu przez mięsień sercowy 



zwalczać ból|zwalczać dolegliwości bólowe 

zwalczanie bólu 

zwalczanie uczucia dyskomfortu spowodowanego chorobą serca 

zwalczanie|opanowanie 

zwalniające akcję serca blokery kanału wapniowego 

zwężenie dróg oddechowych 

zwężenie moczowodów 

zwężenie naczyń nerkowych 

zwężenie naczyń wieńcowych 

zwężenie oskrzeli 

zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej 

zwężenie się zespolenia 

zwężenie światła naczynia|skurcz 

zwężenie światła tętniczek 

zwężenie tętnic wieńcowych dużego stopnia 

zwężenie tętnicy nerkowej 

zwężenie tętnicy nerkowej 

zwężenie tętnicy szyjnej 

zwężenie żyły nerkowej 

zwężone źrenice 

zwężone źrenice 

związany z przyjmowaniem antybiotyku|poantybiotykowy 

związany z zakażeniem pasożytniczym 

związany ze skrzepem 

związek pośredni 

związek przyczynowy 

związek wywołujący zarośnięcie|czynnik wywołujący zarastanie 

związki chemiczne 

związki o silnym działaniu kurczącym oskrzela 

związki przeciwwirusowe 

związki zasadowe|związki alkalizujące|substancje alkalizujące 

związki żelaza 

zwiększać siłę immunosupresji 

zwiększenie (A—a)PO2 

zwiększenie barwliwości jąder komórkowych 

zwiększenie frakcji sodu i wody wchłanianych zwrotnie w proksymalnych cewkach nerkowych 

zwiększenie głośności składowej płucnej drugiego tonu 

zwiększenie gradientu pęcherzykowo-włośniczkowego 

zwiększenie ilości płynu pozakomórkowego 

zwiększenie liczby oddechów 

zwiększenie luki anionowej|zwiększona luka anionowa 

zwiększenie napięcia ściany prawej komory 

zwiększenie obciążenia układu oddechowego 

zwiększenie objętości klatki piersiowej 

zwiększenie objętości osocza 

zwiększenie objętości plwociny 



zwiększenie objętości płynów w krążeniu|zwiększenie objętości |zwiększona objętość przestrzeni płynowych|zwiększona wolemia|ekspansja objętościowa 

zwiększenie objętości wewnątrznaczyniowej 

zwiększenie oporu w płucnym łożysku naczyniowym 

zwiększenie pęcherzykowo-włośniczkowego gradientu ciśnień parcjalnych tlenu 

zwiększenie pracy oddychania|zwiększenie pracy oddychowej 

zwiększenie przepływu widoczne w badaniu dopplerowskim 

zwiększenie rysunku naczyniowego 

zwiększenie wentylacji minutowej 

zwiększenie zaburzeń rytmu serca 

zwiększnie objętości płynów zewnątrzkomórkowych|wzrost objętości zewnątrzkomórkowej przestrzeni płynowej|wzrost objętości płynu zewnątrzkomórkowego 

zwiększona diureza 

zwiększona frakcja globulin 

zwiększona ilość wydzieliny 

zwiększona ilość wydzieliny w drzewie oskrzelowym 

zwiększona objętość płuc 

zwiększona objętość zewnątrzkomórkowej przestrzeni wodnej 

zwiększona osmolalność 

zwiększona pobudliwość nerwowo-mięśniowa 

zwiększona potliwość|nadmierne pocenie się|wzmożone pocenie się 

zwiększona przepuszczalność dla promieni rentgenowskich|rozrzedzenia|przejrzystość 

zwiększona zawartość jonów Cl- w pocie 

zwiększone ciśnienie napełniania 

zwiększone ciśnienie w naczyniach 

zwiększone natężenie infekcji wirusowych 

zwiększone stężenie biomarkerów sercowych|podwyższony poziom biomarkerów sercowych 

zwiększone wydalanie kwasu moczowego z moczem 

zwiększone wytwarzanie ropnej wydzieliny 

zwiększone zapotrzebowanie wentylacyjne na minutę 

zwiększony napęd oddechowy 

zwiększony napęd oddechowy 

zwiększony rysunek naczyniowy 

zwiększony rzut serca 

zwiększony wysiłek oddechowy 

zwiększyć rzut serca 

zwitek waty 

zwłókniająca kolonopatia 

zwłókniające zapalenie śródpiersia 

zwłóknienie opłucnej 

zwolnienie przepływu wydechowego 

zwolnione przewodzenie w obszarze niedokrwionego mięśnia sercowego 

zwrot|zbaczanie 

zwykłe śródmiąższowe zapalenie płuc 

zwykłe zdjęcia rentgenowskie 

zwyrodnienie aksonalne 

zygomikoza 

zyleuton 



źle kontrolowane ciśnienie tętnicze 

źle rozpoznać 

źle tolerowany 

źródła stresu w życiu codziennym 

źródło zlokalizowane pierwotnie w naczyniach krwionośnych 

żebrowo-mostkowy 

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa|zakrzepica żylna 

żylna reaktancja pojemnościowa 

żylne naczynia pojemnościowe 

żylne nadciśnienie płucne 

żylne tętno szyjne 

żylny układ naczyniowy 

żyła odpiszczelowa 

żyła podobojczykowa 

żyła udowa głęboka 

żywa szczepionka przeciwko żółtej gorączce 

żywica jonowymienna|żywica kationowymienna 

żywice jonowymienne wiążące potas 

żywienie dojelitowe|żywienie do przewodu pokarmowego 

żywienie parenteralne 

żywienie pozajelitowe|hiperalimentacja 

β-hydroksymaślan 

β-L enantiomer 

β-laktamy 

β-talasemia o przebiegu pośrednim 
 


