ГОРÉЦЬКИЙ
Петро Йосипович
(24. 11(06. 12). 1888 – 16. 08. 1972)
Народився у с. Мутин, нині Кролевецького району Сумської області. Закінчив
Глухівську гімназію (1908) та Університет св. Володимира в Києві (1914). Учителював.
Від 1919 працював у системі АН УРСР: 1920–26 – співробітник Комісії з укладання
«Словника живої української мови», від 1926 (з перервою) – в Інституті мовознавства ім.
О. Потебні (1930–63 – ст. н. с.), 1935–41 – у видавництві АН. Одночасно 1920–28 викладав
на Педагогічних курсах ім. Б. Грінченка. 1946 здобув ступінь кандидата філологічних
наук. Помер у Києві.
Досліджував проблеми лексикології та лексикографії української літературної мови.
Разом з І. Шалею підготував підручник «Українська мова: Практ.-теор. курс» (1926),
який витримав 8 видань. Як лексикограф дебютував в Інституті української наукової
мови ВУАН «Словником термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування»
(Х., 1928). Співавтор «Курсу сучасної української літературної мови: У 2 т.» (т. 1, 1951)
та «Курсу історії української літературної мови: У 2 т.» (т. 1, 1958), автор монографії
«Історія української лексикографії» (1963), низки статей з теорії та історії українського
словникарства. Брав участь в укладанні й редагуванні 6-томного «Українсько-російського
словника» (1953–63) та 11-томного «Словника української мови» (1970—80; Державна
премія СРСР, 1983), зокрема його першого тому. У низці статей безпідставно критикував
українських мовознавців, зокрема О. Курило, М. Гладкого та ін., за «націоналістичні
перекручення», ухиляння від збігів подібних явищ в російській та українській мовах.
Література: Г. В. Воронич. Горецький Петро Йосипович // Енциклопедія Сучасної
України. К., 2006. Т. 6, с. 255.
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО.
______
Потреба практичного російсько-українського мед ичного словника
конечна так для наших медичних ВУЗ’ів, що українізуються, як і для
лікарів у повсякденній їхній праці. Російсько-український мед ичний
словник Галина не може задовольнити медика, по-перше, через те,
що з часу його видання ввійшло в ужиток чимало нових медичних
термінів, яких у тому словнику немає; по-друге – чимало термінів, що
є в словнику Галина, у життя не ввійшли, замість них уживаються інші.
Академічний же медичний словник, що має задовольнити потребу в
медичних термінах, певне, ще не так скоро вийде. Ось причина виходу
в світ цього практичного медичного словника. Хоч у цьому словнику
безперечно знайдеться чимало хиб, хоч у ньому ще не все гаразд упорядковано, але нагальна потреба все ж вимагає видати його.
Матеріял, що ми його зібрали, гадаємо, стане в пригоді медикам до виходу в світ академічного словника.
Складаючи цього словника, ми користувалися з таких праць:
1. Російсько-український медичний словник д-ра Галина. Київ. 1920 р.
2. Nomina anatomica ucrainica. Держ. Вид. Укр. 1925.
3. Латинсько-Український словник акад. Корчака-Чепурківського.
4. Словник ембріологічної термінології проф. Черняхівського.
5. “Українські Медичні Вісті”. Київ. Вид. Медінституту.
6. Записки Київського Ветеринарного Зоотехнічного Інституту.
7. “Український Медичний Вістник”. Прага. 1923 – 1925.
8. “Лікарський Вістник”. Вид. Україн. лікарського т-ва у Львові.
9. Російсько-Український словник. Видання Всеукраїнської Академії
Наук. Т. І, ІІІ.
10. Російсько-Український словник М. Уманця й Спілки.
11. Словник українсько-російський Б. Грінченка.
12. Російсько-український словник С. Іваницького й Ф. Шумлянського.
13. Технічний словник Дубровського.
14. Словник хемічної термінології О. Курило.
15. Медичний латинсько-український словник д-ра Галина. Прага. 1926.
Упорядник.
Одеса, 1927 року.

ПОЯСНЕННЯ СКОРОЧЕНЬ:
Гал. – словник Галина.
Гр., Грін., Грінч. – словник Грінченка Б.
Див. – дивись.
мед. – медичний.
мн. – множина (множ. число).
н., нар. – народній (вираз).
р., род. – родовий відмінок.
соб., собир. – собирательный.
сов. – совершенный.
Фіз. – фізичний.
Ум. – уменьшительный.
Фр. – французький.
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Аа  = ana

А
Аа = ana – рíвними частнами, нáрівно.
абазия (abasia) – нездáтність ходти.
абдукция (abductio) – абдýкція, відвéдення,
відхлення.
аберрация (aberratio) – аберáція, óдхил,
збóчення.
ablatio retinae – відставáння (відлýщення)
сіткíвки.
ablatio placentae рrаесох – передчáсне від
ставáння мíсця (пóсліду, ложська).
аблактация (ablactatio) – аблактáція, від
лýчення дитни (від грудей).
аблефария (ablepharia) – аблефарíя, від
сýтність вій.
аборт (abortus) – абóрт, -ту; вкидень, -дня;
вкидок, -дка; (ранний) – вливок; вбру
док.
абортивный – абортвний; уривнй, ви
киднй; абортивные яйца – абортвні
(недорозвнені) йця.
abrasio – вис[ш]крібáння, вискромáдження.
абсорбция (absorbtio) – абсóрбція, всмóк
тування.
абсолютний – абсолтний, безумóвний.
абсцесс (abscessus) – абсцéс, -су; гнойовк;
гнок, -кá; абсцесс созрел – г. набрáвся;
abscessus calidus – г. гарчий; abscessus сіr
cumscriptus – г. обмéжений; abscessus соn
gestivus – г. запливнй; abscessus frigi
dus – г. холóдний; abscessus incapsulatus –
г. окапшýчений; abscessus cavi nasi – г.
носовóї дуплни; abscessus cavi Hygh
mori – г. Гáйморової дуплни; abscessus
cerebri – г. мóзку, г. мозковй; abscessus
cutaneus – г. шкуровй; abscessus hepatis –
г. печінкóвий, г. у печíнці; abscessus
inguinalis – г. пахвнний; abscessus labii
majoris et minoris – г. (соромíтної) губ
велкої й малóї; abscessus mammae – г.
грудéй, г. на грýдях; abscessus mammae
puerperalis – г. грудéй породóвий; absces
sus pelvis – г. мски; abscessus perinealis –
г. перемíжжя, г. межникóвий; abscessus
реrіrenalis – г. [нав]колониркóвий; absces
sus periurethralis – г. [нав]колосечівникó
вий; abscessus periuteralis – г. [нав]колоурá
зóвий; abscessus prostatae – г. передсéчника,
г. передсечникóвий, abscessus puerperalis –
г. породóвий; abscessus pulmonalis – г. ле
гéнів, г. легенéвий; abscessus recti – г. кут
нці, кутнчний (г. кутнí, кутнéвий); ab
scessus retropharyngealis – г. позагорло
вй; abscessus retroperitonealis – г. поза

Аглютинирующий

очеревнй; abscessus scrophulosus – г. жов
нéвий; abscessus sinus frontalis – г. чоловóї
(лобовóї) затóки; abscessus sinus sphenoi
dalis – г. клинкувáтої затóки; abscessus
spatii Douglasi – г. Дуглáсового перемíжка
(óбширу); abscessus subaxillaris – г. під
паховй; abscessus subdiaphragmaticus – г.
піддіяфрагмóвий; abscessus tonsillae – г.
мігдáлика, мігдаликóвий.
абулия (abulia) – абулíя, безвíлля.
авитаминоз (avitaminosis) – авітамінóза,
голоднéча на вітаміни, брак вітамíнів.
автогипноз (autohypnosis) – автогіпнóза,
самогіпнóза.
автодигестия (autodigestia) – автодигестíя,
самоперетрáвлення.
автоинокуляция (autoinoculatio) – автоіно
кулція, самовщéплення.
автоинтоксикация (autointoxicatio) – авто
інтоксикáція, самоотрýєння.
автоинфекция (autoinfectio) – автоінфéкція,
самоузарáзнення.
автолиз (autolysis) – автолíза, самотрáвлення.
автомат – автомáт.
автоматический – автоматчний, мимо
вíльний.
автопластика (autoplastica) – автоплáстика;
штукувáння з влáсної шкíри хвóрого.
автопсия (autopsia) – автопсíя, рóзтин трупу.
автосеротерапия (autoserotherapia) – áвто
серотерапія; лікувáння влáсною сирóват
кою.
автостерилизация – автостерилізáція, са
мознеплíднення.
автотрансфузия (autotransfusio) – автотранс
фýзія; переливáння хвóрому його влáсної
крóви.
автотуберкулинизация (autotuberculinisa
tio) – автотуберкулінізáція; лікувáння ту
беркулíном, зготóваним з туберкульóзних
бацл хвóрого.
автофагия (autophagia) – самопоїдáння, авто
фагíя.
автоскопия (autoscopia) – автоскопíя, само
óгляд.
агалактия (agalactia) – агалактíя, безмолóччя.
агар-агар (agar-agar) – аґáр-аґáр.
агастрия (agastria) – агастрíя; врóджена від
сýтність шлýнку.
агевзия (ageusia) – брак смáку, безсмáччя,
агевзíя.
аглобулия (aglobulia) – аглобулíя; змéншен
ня кíлькости червонокрíвців.
аглосия (aglossia) – аглосíя, без’язччя.
аглютинация – аглютинáція, зцíплення.
аглютинирующий – аглютинатвний.

Агония

–7–

агония (agonia) – агóнія, конáння, часувáння.
агонизировать – агонізувáти, дохóдити,
конáти, часувáти.
аграфия (agraphia) – аграфíя, втрáта здíб
ности писáти.
Адамово яблоко (prominentia laryngea) –
борлáк, горлнковий впин; кадк, -кá.
адамантин (adamantinum) – адамантн, зуб
нá полва; зубнá емáля; substantia adaman
tina – полва, емáля.
адвентиция (adventitia vasorum) – адвен
тція, ожлля; зóвнішня оболóнка жил.
adde – додáй.
Аддисонова болезнь (morbus Addisoni) –
брóнзова хворóба (Адісóнова).
аддуктор (adductor) – притягáч, аддýктор
(мускул).
аддукция (adductio) – аддýкція, притягáння.
aden – жóвно, пáсокова зáлоза.
аденектомия (adenectomia) – аденектомíя;
втин зáлоз.
адения (adenia) – аденíя, псевдолейкемíя
(неправдве білокрíв’я).
аденит (adenitis) – аденíт, -тý; жовнця,
залóзниця; adenitis glandularum salivarum –
запáлення слнних зáлоз, з. слинíвок,
жовнця слинíвок; adenitis inguinalis –
запáлення пахвнних зáлоз; жовнця
пахвнна; adenitis leucaemica – жовнця
білокрів’янá; adenitis lymphatica – жов
нця лімфатчна (пáсокова); adenitis su
baxillaris – жовнця підпахвовá; adenitis
sublingualis – жовнця під’язикóва; adenitis
submaxillaris – жовнця підщéлепова.
аденоиды (adenoides) – аденóїди; adenoides
cavi pharyngonasalis – аденóїди горловóносовóї дуплни.
аденокарцинома (adenocarcinoma) – адé
нокарцинóма; зáлозовий пістрк.
аденома (adenoma) – жовнк, -кá; аденóма,
залознк.
аденомиома (adenomyoma) – жовном’ясáк,
аденоміóма, зáлозовий м’ясáк.
аденоофтальмия (adenoophthalmia) – адé
ноофтальмія; запáлення Мейбóмієвих
або сльозовх зáлоз.
аденопатия (adenopathia) – беззалóззя, брак
жóвен (при білокрíв’ї), аденопатíя.
аденосаркома (adenosarcoma) – аденосар
кóма; зáлозовий м’ясáк.
аденотомия (adenotomia) – аденотомíя; рóз
тин зáлози.
адермия (adermia) – адермíя; безшкíр’я.
адинамия (adinamia) – знеслля, безслля;
адинамíя; adinamia congenita neonatorum –
безслля прирóджене народжéнців.

Активный

adipositas universalis – зажирíлість загáль
на, опáсистість, -тости.
адипоцеле (adipocele) – товщéва килá; ади
поцéле.
адонис (Adonis vernalis) – горцвіт, -ту.
адреналин (adrenalinum) – адреналíн, -ну.
адский камень (ляпис) (argentum nitricum) –
лпис, пекéльний кáмінь.
азооспермия (azoospermia) – азооспермíя,
брак насíнників, безнасíнниччя, безнасін
никíв’я.
азот – азóт, -ту.
азотный – азотóвий.
азотистый – азóтистий.
азотная кислота (acidum nitricum) – азотóва
кислотá, азотóвий квас.
азотная кислота дымящая (acidum nitricum
fumans) – димýча азотóва кислотá. Дим
лчий азотóвий квас.
азотистая кислота – азóтиста кислотá, азо
тáвий квас.
азотоурия (azotouria) – азотосéччя, збíль
шення азóту в сéчі, азотоурíя.
acarus – кліщ, -щá; acarus scabiei – кліщ
корóстявий, корóстяний; acarus folliculo
rum – к. голівковолосянй.
акклиматизация – акліматизáція, акліма
тизувáння.
акклиматизировать – акліматизувáти, при
натýрювати; -ированный – закліматизó
ваний, принатýрений.
аккомодация (accomodatio) – акомодáція,
пристосувáння, пристосóваність, -ности
зóру.
acne mentagra – шкірянí прщики й гно
яночк (вугрí) в бородí; acne rosacea –
шкірянí прщики й гнояночк на нóсі й
навкрýг нього; acne simplex – шкірянй
прищ (вугóр); acne syphilitica – вугрí пран
цьовí, шкірянí гноянк пранцьовí; acne
varioliformis – вугрí (гноянк) віспувáті
(подíбні до віспи); acne vulgaris – вугóр,
шкірянй прщ звичáйний.
аконит (Aconitum Napellus) – аконíт; борéць,
касáтка, цар-зíлля.
акрания (асrаnіа) – безчерéп’я; урóджений
брак чéрепа, акранíя.
акромегалия (acromegalia) – акромегалíя,
велетéнський ріст кінцíвок.
акромион (acromion) – бáрковий пáросток.
акрофобия (acrophobia) – акрофобíя; óстрах
до височин; жах височин.
axilla – пахвá; axillaris – пахвовй; linea axil
laris – пахвовá лíнія; fossa axillaris – пах
вовá заглбина.
активный – актвний, чнний, дільний.

Активность
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активность – актвність, чнність, діль
ність, -ности.
актиномикоз (actinomycosis) – актиномікó
за, промінсто-грибовá мікóза (хорóба).
актиномицеты (actinomyces) – промінсті
грби, плíсня.
акушер – акушéр, -ра; -ка – акушéрка, -ки.
акушерский – акушéрський.
акушерство – акушéрство; акушерувáння.
акушерствовать – акушерувáти.
акцент – акцéнт, -ту, нáголос, -су.
акцентуация (accentuatio) – акцентуáция,
наголóшування.
алалия (alalia) – безмóвність, -ности; алалíя.
алгезия (algesia) – алгезíя; надмíрне відчу
вáння бóлю.
александрийский лист (folia sennae) – сé
нес, -су.
алебастр – алябáстер, -стру.
алебастровый – алябáстровий.
алкоголь (alcohol) – алкогóль, -лю; спирт,
-ту.
алкоголизм (alcoholismus) – алкоголíзм, -му;
alcoholismus acutus – алкоголíзм гóст
рий, спиртóве отруння гóстре; alcoho
lismus chronicus – алкоголíзм хронíчний,
піцтво звкле.
алкоголик – алкогóлик, -ка.
алкоголизация – алкоголізáція, -iї.
алкоголический – алкоголíчний.
аллантоис (allantois) – алантóїс, -са; сечо
вй мішóк.
аллоритмия (allorythmia) – періодчна змí
на ртму жвчика; алоритмíя.
алопеция (alopecia) – алопецíя, лисíння;
alopecia areata – алопецíя круглста; alo
pecia congenita – алопецíя врóджена; alo
pecia syphilitica – алопецíя пранцьовá (си
філітчна).
алоэ (aloë) – алóй, сабýр.
алтей (althea officinalis) – калáчики; прос
курк, проскýрина; собáча рóжа.
альбинизм (albinismus) – альбінíзм, -му;
врóджена відсýтність пігмéнту (шкíри,
волóсся).
альбумин (albuminum) – альбумíн, -ну; біл
ковна, білóк.
альбуминурия (albuminuria) – білкосéччя;
альбумінурíя; albuminuria puerperalis –
альбумінурíя породóва; білкосéччя поро
дóве.
альвеола – альвéола, дýчка; чарýнка.
альвеолярный (alveolaris) – альвеолрний,
дучковй; periosteum alveolare – дучковé
окíстя; processus alveolaris – дучковй пá
росток.

Амиотрофия

альвеолы (pulmonum) – альвеóлі, дучк ле
генéві.
альгидный период – альгíдна добá, добá
конáння.
алькалитерапия (alcalitherapia) – луголі
кувáння, алькалітерапíя.
алюминий – алюмíній; глинéць, -нц.
алюминиевы квасцы – галýн алюмінíйний
(алюмíнія); галýн глинцéвий (глинц).
амавроз (amaurosis) – амаврóза, тéмна во
дá; чóрна полýда; amaurosis congenita –
амаврóза врóджена.
амальгама – амальгáма.
амальгамировать – амальгамувáти.
амальгамный – амальгамóвий.
амальгамация – амальгамáція, амальгаму
вáння.
амастия (amastia) – амастíя, безгрýддя, від
сýтність груднх зáлоз.
амблиафия (ambliaphia) – знечýлення дó
тику; притýплення дóтику, амбліафíя.
амблиопия (amblyopia) – амбліопíя, слабозорість, слабозóркість, -кости; amblyopia
congenita – амбліопíя урóджена; a. po
tatorum – амбліопíя у п’янць; a. toxica –
амбліопíя отрýйна, амбліопíя від отрýти.
амбоцептор – амбоцептор, -ра.
амбулатория – амбулатóрія; амбулатор
ный – амбулатóрний.
амеба (amoeba) – амéба, одноклітнна тва
рна.
аменоррея (amenorrhoea) – аменорéя, від
сýтність мíсячки, безмíсяччя, безплáв’я.
аменция (amentia) – амéнція, бéзум; гóстре
божевíлля, шалéнство.
аметрия (ametria) – відсýтність урáзу; амет
рíя.
амигдалит (amygdalitis) – амигдалíт; запá
лення мигдáлика.
амигдалотом (amygdalotom) – мигдáлороз
тинáч; амігдалотóм.
амидокислоты – амідокислóти, амідоквáси.
амиды – амíди, -ів.
амиловый – амілóвий.
амилоид – амілóїд, -ду.
амины – амíни.
амимия (amimia) – брак вразу на облччі,
амімíя.
амиокардия (amyocardia) – квóлість сер
цевóго м’язу; аміокардíя.
амиостения (amyosthenia) – квóлість м’
зів; аміостенíя.
амитозис (amitosis) – амітóза; прóстий пó
діл клітн.
амиотрофия (amyotrophia) – заникáння
м’зів; аміотрофíя.

Амиэлия
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амиэлия (amyelia) – аміелíя; недорóзвиток
спиннóго мóзку.
аммиак – амонік, -ку; амонк, -ку.
аммиачный – амоніякóвий; а. вода – амо
ніякóва водá.
аммоний (ammonium) – амóній.
аммониевый – амонíйний.
амнезия (amnesia) – амнезíя, забутт.
амниотический – опліднй, амніотч
ний.
амнион (amnion) – áмніон; вóдяна (вóдна)
оболóнка плóду.
аморфный – амóрфний; безфóрмний.
аморфность – амóрфність; безфóрмність,
-ности.
амплитуда – амплітýда; рóзмах, -ху.
ампула – áмпула.
ампутация (amputatio) – ампутáція; вíдтин
(чогó), ýтин, утинáння.
ампутировать – ампутувáти; відтинáти
(ушкóджений абó зарáжений óрган).
ампутированный – ампутóваний, відттий.
амфиартроз (amphiarthrosis) – малорух
лвий суглóб; амфіартрóза.
амфибии (amphibia) – амфібі; землевóдні
тварни.
амфорический шум – амфорчний шум.
анаболия (anabolia) – відргування стрáви,
анаболíя.
анадения (anadenia) – анаденíя, беззалóззя,
відсýтність зáлоз, зáник[áння] зáлоз.
анализ – аналíза, рóзклад, рóзбір, -бóру;
рóзслід, -ду.
анализировать – аналізувáти, (сов.) – зана
лізувáти.
анализированный – аналізóваний, заналі
зóваний.
анализ объемный – аналíза об’мна.
аналитика – аналíтика; аналитический –
аналітчний.
аналогия – аналóгія, подíбність, -ности.
аналогический и аналогичный – анало
гíчний, подíбний, схóжий.
анальное отверстие (anus) – відхíдник, -ка;
áнус, -са.
анамнез (anamnesis) – анамнéза, рóзпит.
анасарка (anasarca) – водянй нáбрк; аnа
sarca neonatorum – водянй нáбрк у на
роджéнців.
анастомоз – анастомóза, сполýчення; а. ки
шечный – анастомóза кишкóва, сполý
чення кишóк; а. сосудистый – зжлення;
гастро-энтеростомоз (gastro-entero-stomo
sis) – гастро-ентеростомóза, шлунково
кишкóве сполýчення.
анатом – анáтом, -ма.

Английская соль

анатомирование – анатомувáння, розти
нáння.
анатомированный – анатомóваний.
анатомировать – анатомувáти, розтинáти.
анатомический – анатомíчний; -мический
театр – анатомíчний теáтр; трупáрня.
анатомия – анатóмія.
анафилаксия (anaphylaxia) – надвраз
лвість, -вости; надмíрна вразлвість;
анафілаксíя.
анаэробы (anaёrobes) – анаерóби, безксенці.
ангина (angina) – ангíна, жáба; angina ca
tarrhalis – жáба катарáльна.
angina cruposa – жáба волокннна (гор
лниця волокннна); angina diphtherica –
жáба обкладóва, óбклад; angina phleg
monosa – жáба бéхова (флегмонозна);
angina follicularis – жáба фолікулрна,
мигдáлиця фолікулрна; angina Ludovici –
бех Людóвиків; angina pectoris – дáва
груднá; жáба груднá; angina scarlatinosa –
жáба шкарлятнна; angina syphilitica –
жáба пранцьовá (сифілітчна).
ангиограф (angiograph) – ангіогрáф; пр
лад для запсування кривóї жвчика.
ангиома (angioma) – жильнк, жилк,
ангіóма, angioma racemosa – жильнк
ґронувáтий; angioma cirsoidea – жильнк
ґудзувáтий; angioma cavernosa – жильнк
печéрний (печéристий).
ангиокератома (angiokeratoma) – ангіоке
ратóма; жиловй новотвíр рогíвки.
ангионевроз (angioneurosis) – кровожльна
неврóза, ангіоневрóза.
ангионевротический (angioneuroticus) –
жилонервóвий, ангіоневротчний.
angiorhexis – розрв жил.
ангиосаркома (angiosarcoma) – жилом’ясáк,
жиловй м’ясáк, ангіосаркóма.
ангиосклероз (angiosclerosis) – жлоствéр
днення; склерóза жил.
ангиоспазм (angiospasmus) – жилоскóрч;
жиловй скорч.
ангиостеноз (angiostenosis) – ангіостенóза;
жилозвузíння.
ангиотриптор (angiothryptor) – ангіотрп
тор; жилостискáч.
ангиофиброма (angiofibroma) – ангіофіб
рóма; жловолокнк.
angiocholitis – запáлення жовчопрóводів,
(жовчопровíдниця).
ангиэктазия (angiectasia) – ангіектазíя, жи
лопошрення.
английская болезнь (rachitis) – рахíт, -ту;
відмíна.
английская соль – гіркá сіль.

Аневризма
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аневризма (aneurysma) – аневрзма, міс
цéве розшрення артéрії; aneurysma dis
secans – аневрзма розсíчена; aneurysma
cirsoidea – аневрзма ґудзувата; aneurysma
racemosa – аневрзма ґронувáта.
анемия (anaemia) – анемíя, недокрó[í]вність,
малокрóвність, -ности; недокрíв’я, -в’я;
anaemia cerebri – недокрíв’я мозковé, не
докрíв’я мóзку; anaemia idiopathica – не
докрíв’я ідіопатчне; anaemia lymphatica –
недокрíв’я пáсокове; anaemia progressiva –
недокрíв’я поступóве, злослве (згублве,
злíсне); anaemia splenica – недокрíв’я ко
совé (селезíнкове).
анемический (anaemicus) – анемíчний, ма
локрóвний, недокрóвний.
анемометр – анемóметр, -ру; вітромíр.
анестезировать – анестезувáти; -зирован
ный – анестезóваний.
анестезирующий – анестéзний, анестезíйний.
анестезия (anaesthesia) – анестезíя, занечý
лення, замóрювання, знечýлення.
аниридия (aniridia) – аніридíя; відсýтність
весéлки.
анис (anisum officinalis) – гáнус; анисовый –
ганусóвий.
ангидрит – ангідрт, -ту; безвóдник, -ка.
ангиобласты – ангіоблáсти; зародкóві ж
локомірки.
ангидроз (anhydrosis) – ангідрóза, безпо
тíння.
анизокория (anisocoria) – нерíвність зінць,
анізокорíя.
анилиновый – анілíновий.
анкилоблефарон (ankyloblefaron) – при
рóщення повíки, анкілоблефарóн.
анкилоз (ankylosis) – анкілóза, нерухóмість
суглóбів (від зрóщення кістóк суглóбóвих
повéрхнів).
анкилохилия (ankylochilia) – анкилохілíя,
зрóщення губ.
ankyloglossa – прирóслий язк.
ankylokolpos – зрóщення пíхви.
ankylophthalmus – зрóщення óка з повíками.
ankylostomum duodenale – зростовустець,
чужод дванадцятипáлої кшки (дванá
дцятки).
аноксигемия (anoxyhaemia) – аноксигемíя,
недостáча ксню в крóві.
аномалия (anomalia) – аномáлíя; збóчення,
відхлення від нóрми; ненормáльність.
анонихия (anonychia) – аноніхíя, відсýт
ність нíгтів.
anopheles – комарí, що перенóсять пропáс
ницю.
анорексия (anorexia) – анорексíя, відсýт

Аortitis

ність апетту; a. histerica – анорексíя гіс
терчна; відмóвлення від жі.
анормальный – анормáльний.
анорхия (anorchia s. anorchismus) – анорхíя,
відсýтність яць у калтці.
антагонизм – антагонíзм, -му; супротв
ність, суперéчність, -ности.
антагонист – антагонíст, -ста; супротвник,
-ка.
anteflexio uteri – загн урáзу вперéд.
antepositio uteri – перемíщення урáзу на
перéд.
anteversio uteri – нáхил урáзу вперéд.
antidotum (антидот) – протиотрýта; анти
дóт, -ту.
антипатия – антипáтія, нéхіть (р. -хоти) до
чóго.
антипирин (antipyrinum) – антипірн, -ну.
антисептика (antisеptica) – антисéптика;
протизарáзнення.
антитоксин (antitoxinum) – антитоксн, -ну,
протиотрýта.
антисептический – антисептчний, про
тизарáзний; протигнльний.
антифермент – антифермéнт, -ту.
Антонов огонь (gangraena) – вогнéць, -ц,
гангрéна, мертвця. Див. “гангрена”.
антракозис (anthracosis pulmonum) – антра
кóза легенéва (вуглелегéнниця), запорó
шення легéнів вýглем.
антракс (anthrax) – телíй, -і; сибíрка.
антропология (anthropologia) – антропо
лóгія, наýка про людну.
антропометрия (anthropometria) – антропо
метрíя, вчéння про вміри людськóго тíла.
антропофобия (antropophobia) – óстрах до
людéй; жах людéй; антропофóбія.
антрум (antrum) – нáдро, -ра.
анурия (anuria) – анурíя, безсéччя.
anus praeternaturalis – відтýлина відхóдова
протинатурáльна.
анхлоргидрия – anchlorhydria (subaciditas) –
анхлоргідрíя (змéншення кислóтности).
aorta – аóрта; aorta ascendens – догíрня
аóрта; bulbus aortae – аóртова бýльба;
sinus aortae (Valsalvae) – затóка аóртова
(Вальсáльвова); arcus aortae – дугá аóр
това; isthmus aortae – вузинá аóртова;
aorta descendens – додíльна аóрта; ramus
descendens posterior – зáдня додíльна
гíлка; ramus circumflexus – обíжна гíлка;
ramus descendens anterior – перéдня до
дíльна гíлка.
aortitis (аортит) – запáлення аóрти; аóрти
ця, аортит, -ту; aortitis acuta – гóстре за
пáлення аóрти, гóстрий аортт.

апатия
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апатия (apathia) – апáтія, байдýжність, -жно
сти; апатчність, -ности.
апатичный – апатчний; байдýжий.
апельсин – помарáнча, -чі.
апепсия (apepsia) – апепсíя, нетрáвлення.
апертура (apertura) – відтýлина; apertura supe
rior canaliculi tympanici – вéрхня (горíшня)
відтýлина бубонцéвого провідц.
apicitis – запáлення верхíвки (-вок) легенé
вої (-их); верхівнця.
апирексия (аруrехіа) – апірексíя, безгаряч
кóвий стан.
арnоё – áпное, відсýтність дихáння.
апоневроз (aponeurosis) – апоневрóза, рóз
тяг, -гу.
апоневротический (aponeuroticus) – апо
невротчний (розтяжнй); galea aponeu
rotica – апоневротчний шолóм (р. -ма).
апоплексия (apoplexia) – апоплексíя, грець,
-ця; apoplexia cerebri – апоплексíя моз
кóв, грець, -ця; ар. cerebri alcoholica –
апоплексíя алкогóлева, п’янцька; apo
plexia neonatorum – апоплексíя народжéн
ців; ар. spinalis – апоплексíя хребтовá.
апоплектический (apoplecticus) – апоплек
тчний; -тический удар – грець, -ця.
аппарат – апарáт, -ту; прлад; прстрій, -рою.
аппендикс (appendix) – додáток, пáросток;
processus vermiformis – хробакóвий пá
росток.
аппендицит (appendicitis) – апендицт, -ту;
запáлення хробакóвого пáростка; хро
бакóвиця.
аппетит – апетт; хить, охóта на жу, до
жі; сильный аппетит – жадóба; бо
лезненный аппетит – їстівéць, -вця; с
аппетитом – усмáк.
аппетитный – смачнй, лáсий, апеттний.
аптека – аптéка; аптекарский – аптéкарсь
кий.
аптечный – аптéчний.
аптекар, -ша – аптéкар; аптéкарка.
Arantii ductus venosus – венóзний (вéнний)
прохíд Арáнтіів.
argentum – див. “серебро”.
аргирия (argyria) – аргірíя, засрíблення (шкí
ри чи тканни післ вживáння препарáтів
срібла).
ареометр – ареóметр; вовчóк, -чка.
аритмия (arhythmia) – аритмíя, безлáддя
серцевóго бóю (чи жвчика), безритмíв’я,
-в’я.
arcus palatini – піднебíнні дýги (лýки).
аромат – аромáт; пах, зáпах, дух, -ху; изда
вать аромат – дхати, віддавáтися аро
мáтом, зáпахом.

arteriae

ароматический и ароматный – арома
тчний, аромáтний, запáшнй, запашс
тий, пахýчий, духовтий.
ароматические вещества – пáхощі, арома
тчне надíб’я.
арса (juniperus communis) – яловéць (р.
ялівц).
артезианский – артезíйський.
артериальный (arterialis) – артерíйний;
червоножльний.
arteriae – артéрії; а. pulmonalis – легенéва
артéрія; aorta – аóрта; art. coronaria cor
dis – вінцéва артéрія сéрця; а. anonyma –
артéрія безменна; а. carotis communis –
артéрія сóнна загáльна; а. carotis externa –
артéрія сóнна надвíрня (зóвнішня); а. thy
reoidea superior – артéрія вéрхня (горíшня)
борлакóва; а. pharyngea ascendens – артéрія
горловá догíрня; а. lingualis – артéрія язи
кóва; а. maxillaris externa – артéрія щé
леповá надвíрня (зóвнішня); а. sternoclei
domastoidea – артéрія грудннно-дужкóвопипковá; а. occipitalis – артéрія потлична;
а. auricularis posterior – артéрія вушнá зáд
ня; а. temporalis superficialis – артéрія
висковá поверхнéва; а. maxillaris interna –
артéрія щéлепова внýтрішня; а. carotis
interna – артéрія сóнна внýтрішня; а. oph
thalmica – артéрія óчна; а. cerebri – артéрія
мозковá; а. subclavia – артéрія піддужкóва;
а. basilaris – артéрія основнá; а. mammarіа
interna – артéрія груднá внýтрішня; truncus
thyreocervicalis – борлакóво (щтово)-шй
ний стóвбур; а. thyreoidea inferior – артéрія
нжня (дóлішня) борлакóва (щитовá); а.
laryngea inferior – артéрія нжня (дóлішня)
горлнкова; а. cervicalis ascendens – артéрія
догíрня шйна; а. cervicalis superficalis –
артéрія шйна поверхнéва; а. transversa
scapulae – артéрія поперéчна лопáткова;
truncus costo-cervicalis – ребрóво-шйний
стóвбур; а. transversa colli – артéрія по
перéчна шйна; а. axillaris – артéрія па
ховá; а. thoracalis suprema – артéрія огрýд
на найвща; а. thoracoacromialis – артéрія
огрýдно бркова; а. thoracalis lateralis –
артéрія огрýдна бічнá; а. subscapularis –
артéрія підлопáткова; а. brаchialis – артé
рія плечевá; a. profunda brachii – артéрія
глибóка плечевá; a. collateralis ulnaris
superior – артéрія вéрхня (горíшня) ліктевá
бічнá; a. collateralis ulnaris inferior – ар
тéрія нжня (дóлíшня) ліктевá бічнá; а.
radialis – артéрія радільна (промінéва);
a. ulnaris – артéрія ліктевá; aorta thoracalis –
огрýдна аóрта; aorta abdominalis – черевнá

Артериит
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аóрта; аr. phrenica inferior – нжня (до
лíшня) діяфрагмáльна артéрія; a. lum
balis – поперéкова артéрія; а. соеlіаса –
нутрянá артéрія; а. lienalis – косовá артéрія
(селезíнкова); a. mesenterica superior –
вéрхня (горíшня) артéрія отóчини; a. me
senterica inferior – нжня (дóлішня) ар
тéрія отóчини; а. renalis – нирковá артéрія;
a. spermatica interna – внýтрішня (сере
дóва) сім’янá артéрія; a. testicularis –
(шулткова) ячкова артéрія; a. iliaca com
munis – загáльно клубовá артéрія; a. ileo
lumbalis – артéрія клýбово-поперéкова; а.
sacralis lateralis – бічнá крижовá артéрія;
a. obturatoria – затульнá артéрія; a. glutaea
superior – вéрхня (горíшня) сіднчна ар
тéрія; а. glutaea inferior – нжня (долíшня)
сіднчна артéрія; а. umbilicalis – пуповá
артéрія; а. vesicalis inferior – нжня (до
лíшня) міхурóва артéрія; a. deferentialis –
артéрія одвіднóго прохóду; а. uterina –
уразóва артéрія; a. haemorrhoidalis media –
серéдня гемороїдáльна артéрія: a. pudenda
interna – внýтрішня (середóва) соромíтна
артéрія; a. iliaca externa – надвíрня (зóв
нішня) клубовá артéрія; a. circumflexa ilei
profunda – глибóка клубовá обíжна артéрія;
a. femoralis – стегновá артéрія; a. profunda
femoris – глибóка стегновá артéрія; a. genu
suprema – найвща колíнна артéрія; a. po
plitea – підколíнна артéрія; a. tibialis an
terior – перéдня велкогомíлкова артéрія;
a. tibialis posterior – зáдня велкогомíлкова
артéрія; a. peronea – малогомíлкова артéрія;
а. plantaris medialis – бічнá підóшв’яна
артéрія; arcus plantaris – підóшв’яна дугá:
а. а. metatarseae plantares – підóшв’яні
плéснові артéрії.
артериит (arteriitis) – артеріíт, -ту; червоно
жлиця.
артериосклероз (arteriosclerosis) – арте
ріосклерóза, ствéрднення артéрій (чер
воножл).
артериосклеротический – артеріосклеро
тчний.
arteriorrhexis – розрв артéрій.
артериотомия (arteriotomia) – артеріотомíя,
рóзтин артéрії.
артериэктазия (arteriectasia) – артеріектазíя,
пошрення червоножли, пошрення ар
тéрії.
артефакт (artefactus) – артефáкт, -ту; штýч
ність, -ности.
артефициальный – штýчний, рóблений.
артрит (arthritis) – артрт, -ту, суглóбиця;
periarthritis – осуглóбиця; arthritis acuta –

Ассоциация

суглóбиця гóстра; arthritis chronica – су
глóбиця хронíчна; аг. deformans – суглó
биця нíвечна, (нíвечлива); arthritis fun
gosa – суглóбиця грибчáста; arthritis go
norrhoica – суглóбиця збуровá, гонорóй
на; arthritis nodosa – суглóбиця вузлувáта;
arthritis reumatica – суглóбиця ломцéва
(ревматчна); arthritis sicca – суглóбиця
сухá; arthritis syphilitica – суглóбиця пран
цьовá; arthritis tuberculosa, – суглóбиця
горбковчна; arthritis urica – суглóбиця
сечовá, подáгра.
артритизм (arthritismus) – артритзм, улóми.
arthropyosis – гнойоскýпчення в суглóбóвій
дуплні.
arthroxerosis – суглобóва сýхість, -хости.
артроневралгия (arthroneuralgia) – артро
невралгíя, нервóвий біль у суглóбі.
артропластика (arthroplastica) – артро
плáстика, штукувáння суглóбу.
артротомия (arthrotomia) – артротомíя,
рóзтин суглóбу.
артрэктомия (arthrectomia) (резекция) – артре
ктомíя, суглобовтин, резéкція суглóба.
асистолия (asystolia) – асистолíя, слабобíй
ність сéрця, серцевá нестáткість.
ascaris lumbricoides – гострк, -ка.
асептика (asеptica) – асéптика, відзарáз
нення, унезарáзнення.
асептический (asepticus) – асептичний,
відзарáзний.
asomnia – безсóння, нічнці (р. -нць); на
пала бессонница – нічнці напáли.
аспараг (asparagus) – шпарáга, зáячий хо
лодóк.
аспермия (aspermia) – аспермíя, безнасíння.
аспиратор (aspirator) – аспірáтор, -ра; ви
смóктувач, -ча.
аспирационный (aspirans) – аспірацíйний,
витягóвий, висмóктуючий.
аспирация (aspiratio) – аспірáція; висмóк
тування.
аспирин (aspirinum) – аспірн, -ну.
ассиметрия (assimetria) – асимéтрія.
ассанация (assanatio) – асанáція, уздорóв
лення.
ассиметрический (assimetricus) – асимет
рчний.
ассимилировать – асимілювáти, приподоб
лти до чóго.
ассимиляция (assimilatiо) – асимілція,
асимілювáння, уподíбнення, засвóєння.
ассистент – асистéнт.
ассоциация ( в психологии) – асоціція, пó
в’язь, -зи; звязóк, -зкý; (в обществе) – асо
ціція, спíлка, товарство.

астенический
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астенический (asthenicus) – астенíчний, зне
слений, квóлий.
астения (asthenia) – астенíя, безслість, -ло
сти; а. senilis – астенíя (безслість) старéча.
астенопия (asthenopia) – астенопíя; знес
лення зóру.
астеноспермия (asthenospermia) – астено
спермíя; насíння з недорозвненими за
плíдниками.
астигматизм (astigmatismus) – астигматзм,
-му.
астматик – астмáтик, душливий, дихавч
ний.
астматический (asthmaticus) – астматчний,
дихавчний, задýшливий.
астма (asthma) – áстма, духа, задýха; asth
ma bronchiale – áстма (ядýха) бронховá;
asthma cardiacum – áстма серцéва; asthma
diabeticum áстма цукрівнчна; asthma
dispepsicum – áстма від нетрáвности, від
недотрáвлення.
астрафобия (astraphobia) – астрафобíя, страх
пéред блскавкою.
асфальт – асфáльт, -ту; землянá смолá.
асфиктичный (asphycticus) – асфіктчний,
з удýшенням.
асфиксия (asphyxia) – асфіксíя, задýшення.
асфиксия механическая – механічна асфік
сíя (з механíчних причн).
асфиксия химическая – асфіксíя (задýшен
ня) хемічна (з хемíчних причн); asphyxia
per strangulationem – асфіксíя від зóвніш
нього здáвлювання; asphyxia ассіdentalis –
асфіксíя (задýшення) випадкóва (нена
вмсна).
асцит (ascites) – воднка, асцт, -ту; ascites
tuberculosum – воднка горбковчна (ту
беркульóзна).
атавизм (atavismus) – атавíзм, поворóт ді
дíвських прикмéт.
атаксия (ataxia) – атаксíя, руховé безлáддя,
(розлáддя); ataxia alcoholica – атаксíя
п’янцька, руховé безлáддя п’янцьке;
ataxia hereditaria – атаксíя спадкóва; ataxie
locomotrice progressive (фр.) – руховá атак
сíя поступóва.
атактический (atacticus) – атактчний, не
долáдний.
ателектаз (atelectasis) – ателектáза, спадáння
легéнів; at. neonatorum – ателектáза у наро
джéнців; atelectasis congenita – ателектáза
врóджена; atelectasis e compressione – ате
лектáза від стскування; atelectasis ex obtu
ratione – ателектáза обтурацíйна (затульнá).
атерозис (atherosis) – атерóза, ствéрднення
артéрій.

аутопсия

атерома (atheroma) – атерóма, лойовк, -кá.
атероматоз (atheromatosis) атероматóза, за
лойóвлення; atheromatosis aortae – ате
роматóза аóрти.
атероматозный (atheromatosis) – атерома
тóзний, залойóвлений, лойовикóвий.
athyreosis – атиреóза, відсýтність борлакó
вої зáлози.
атипичный – атипічний.
атлант (atlas) – атлáнт, -нта; пéрший шй
ний хребéць.
атмосфера – атмосфéра.
атмосферный и атмосферический – атмо
сферóвий, атмосферчний.
атмосферные осадки – атмосферóві óпади,
-ів.
áтом – áтом, -му.
атомический, атомистический – атомíчний,
атомістчний.
атомность – атóмність, -ности.
атомный – атомóвий; а. вес – атомóва вагá.
атонический – атонíчний, квóлий.
атония (atonia) – атонíя, квóлість, -лости; atonia intestinorum – атонíя, квóлість
кишóк (кишкóва квóлість рýху); atonia
ventriculi – атонíя шлункóва (шлýнку),
квóлість перистáльтики; atonia uteri –
атонíя, квóлість урáзу (урáзóва).
атрезия (atresia) – атрезíя, зарóщення; atre
sia ani congenita – атрезíя (зарóщення) від
хóдової відтýлини врóджена; atresia hyme
nis congenita – атрезíя дівнки (дівóчої
перéтинки) прирóджена; atresia recti –
атрезíя кутнí; atresia uteri – атрезíя урáзу;
atresia vaginae – атрезíя пíхви.
atrium – див. “предсердіе”.
atropinum (атропин) – атропíн, -ну.
атрофированный – атрофóваний.
атрофироваться – атрофувáтися, заникáти.
атрофия (atrophia) – атрофíя, зáник, -ку; atro
phia hepatis acuta flava – атрофíя печíнки
гóстра жóвта (печінкозáник жóвтий); atro
phia hepatis – атрофія печíнки; atrophia mus
culorum progressiva – атрофíя поступóва
м’снів; atrophia nervi optici – атрофія зо
ровóго нéрву; atrophia pancreatis – атрофíя
підшлункóвої зáлози; atrophia uteri – атро
фíя урáзу (урáзóва); atrophia uteri conge
nita – атрофíя урáзу прирóджена, врóджена.
аудитория – авдитóрія.
аура (aura) – авра; передчутт (при епілепсії,
задýсі).
аускультация (auscultatio) – вислýхування;
обслýхування, авскультáція.
аутопсия (autopsia) – автопсíя, рóзтин, роз
тинáння трýпу.
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афазия

афазия (aphasia) – афазíя, безмóв’я, безмóв
ність, втрáта мóви.
афония (aphonia) – афонíя, безголóсся, втрá
та голóсу.
афты (aphtae) – áфти, висплявк; stomatitis
aphtosa – висплявця, стоматт афтóзний;
aphtae epizooticae – áфти скотнячі, у ху
дóби; висплвка.
аффект (affectus) – афéкт, зáпал (душéвний).
ахилия (achylia) – ахілíя, безсóччя; a. gas
trica – ахілíя (безсóччя) шлункóва.
ахиллово сухожилие (tendo Achillis) – сту
пакóвий сухожлок (Ахіллів).
ахолия (acholia) – ахолíя, безжóвчя, -чя.
ацетилéн – ацетилéн, -ну.
ацетон – ацетóн, -ну.
ацетонурія (acetonuria) – ацетонурíя, ацетó
носéччя.
ацетабула (acetabulum) – панíвка, кульшовá
влóговина.
аэремия (aёraemia) – аеремíя, повітря в крóві.
аэробы (aёrobes) – аерóби, ксенці.
аэрофобия (aёrophobia) – аерофóбія, óстрах
повíтря, жах пéред повітрям.
аэроцеле (аёrосеlе) – аероцéле, повíтряна
килá.

Б
Бабка повивальная – повитýха, бáбка.
багровый – бáгрний, багрóвий.
бадьян (Illісіum) – бодн; б. дикий – ло
мніс, -нóса.
база – бáза, підстáва, підвáлина, оснóва, ґрунт.
Базедова болезнь (morbus Basedowi) –
Базéдова х[в]орóба.
базилярный (basilaris) – базилрний (основ
нй); meningitis basilaris tuberculosa – ме
нінгíт базилрний туберкульóзний; запá
лення мозковóї оболóни туберкульóзне
(горбковчне).
бактериологический – бактеріологíчний.
бактериоскопия – бактеріорозглядáння, бак
теріоскопія.
бактерия – бактéрія; бактериология – бак
теріолóгія.
бактериотерапия (bacteriotherapia) – бак
теріотерапíя, лікувáння бактéріями.
бактериофаг (bacteriophage) – бактеріофáг;
клітна, що поїдáє бактéрії.
бактериурия (bacteriuria) – бактеріурíя; бак
тéрії в сéчі.
бактериэмия (bacteriaemia) – бактеріемíя,
бактéрії в крóві.
бактерии аэробные – бактéрії ксенці,

бедро

бактéрії аерóбні; анаэробные – бактéрії
безксенці, бактéрії анаерóбні.
бальзам – бальзáм, -му; канадский б-зам –
канáдський бальзáм.
бальзамирование – бальзамувáння; баль
замировать – бальзамувáти; набальзами
рованный – бальзамóваний, набальзамó
ваний.
бальзамический – бальзамстий.
бальнеология – бальнеолóгія, наýка про
водолікувáння.
бальнеотерапия (balneotherapia) – бальнео
терапíя, водолікувáння, водолíки.
балянит (balanitis) – балянíт, жолуднця,
прутнéвошкурця, жолудевошкурця.
бандаж – бандáж; бандажист – бандажст.
банка – слóїк, -ка; бáнка; ставить сухие
банки – скидáти (прикладáти) бáнки.
баня – лáзня; банный – лáзневий.
барабан (tympanus) – бýбон, барабáн.
барабанный (tympanicus) – бубонцéвий, бара
бáнний; -ная полость (cavum tympani) – бу
бонцéва дуплна; барабанная перепонка
(membrana tympani) – бубонцéва оболóнка
(перéтинка), барабáнна перéтинка.
барак – барáк, -кá; барачная система –
барáчна систéма, барáчний уклáд.
Баугинева заслонка (valvula Bauhinii) –
Бавгінієва зáслінка.
барий (barium) – бáрій, -ія.
бартолинит (bartholinitis) – бартолінíт, -ту,
запáлення бартолíнової зáлози; bartho
linitis purulenta – бартолінíт гнойовй.
бассейн – басéйн, водóйма, водозбíр.
бахрома (fimbria) – торóчка; бахромчатый
(fimbriatus) – торочкувáтий, fimbriae tubae
uterinae – трубовí торочк урáзові.
бацилла (bacillus) – бацла.
бацилярный (bacillaris) – бацловий.
бедерный или бедреный (femoralis) – сте
гновй; стегéнний; бедреная грыжа (her
nia femoralis) – стегновá килá, ґилá; бед
реный канал (canalis cruralis) – канáл
стегновй; тазобедреный сустав (articu
latio coxae) – кульшовй суглóб.
бедерчатый – стегнá[]стий, клубáстий, куль
шáстий.
бедро (femur) – стегнó (ум. стегенце), клýби;
с кривыми бедрами – кривоклýбий; с пло
хо развитыми б. – безклýбий; caput femo
ris – головá стегнá; collum femoris – шя
стегнá; trochanter major et minor – велика
й малá óвороть; fossa trochanterica – ово
рóтня заглбина; linea aspera – шерсткá
лíнія; linea pectinea – гребíнна лíнія: tube
rositas glutaea – сіднчна горбкувáтість;
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planum popliteum – підколíнна плóща; con
dylus – вросток; epicondylus – нáдвиросток.
бедреная кость (os femoris) – див. “бедро”.
безбелковый – безбілкóвий.
безбрачие – безшлюбність, безжéнство, без
шлб’я.
безбровый (aciliaris) – безбрóвий, голобрó
вий.
безвлажный – безвóгкий, безволóгий.
безвкусие, безвкусица – бéзсмак, нéсмак,
безсмаковця.
безвкусный – несмачнй.
безводие – безводица – безвíддя, безпття.
безводный – безвóдий, безвó[í]дний; безводная местность – безвíддя.
безвоздушный – безповíтряний.
безволие (abulia) – безвíлля.
безволосый (calvus) – безволóсий; голомó
зий, грявий, голомшвий.
безвредный – нешко[і]длвий, невадлвий,
незавáдливий.
безвредность – нешко[і]длвість, невáда;
-но – нешко[і]длво, невáдно, не шкóдить,
не вáдить.
безглазый (anophthalmus) – безóкий.
безглавый – безголóвий.
безгласие (aphonia) – безголóсся, брак гóлосу,
афонíя.
безгнилостный метод, асептика (aseptica) –
спóсіб відзарáзнення, унезарáзнення, асеп
тчний спóсіб.
безгнилостный (asepticus) – безгнилвий,
відзарáзний, асептчний.
бездетность – бездíтство; бездíтність, -ности.
бездеятельный – бездільний, бездíльний.
бездыханный – бездýшний, неживй.
безжизненный – бездýшний, безжвний,
неживй.
беззубый – беззýбий.
безлихорадочный (apyreticus) – безгарч
ний, безгарячкóвий, безпропáсний.
безмозгий – безмóзкий.
безмозглый – пустомóзкий, безглýздий, не
тямýщий.
безнадежно больной – смертéнний, безна
дíйно хóрий, трупáнь.
безобразить (deformare) – знекрáшувати,
знекрашáти, нíвечити.
безопасность – безпéка, безпéчність, -ности; безопасный – безпéчний.
безостный (aspinosus) – безостюкóвий, не
остстий.
безразличие (apathia) – байдýжість, -жости;
апáтія.
безрассудство – нерозсýдливість, безглýздя,
безглýздість, -дости.

бельмо

безумие (amentia) – амéнція, безýмство, без
ýмність, бéзум, божевíлля, божевíльність,
навіжéнство.
безумный – безрозýмний, безýмний, бо
жевíльний, навіжéний, навіснй, навіс
ноголóвий, безтмний.
безумец – бéзумець, бéзумень, божевíльник,
шалéнець, шалéний, навіжéний.
безумствовать и безуметь – безýмствовати,
навіснíти, шалíти.
безучастный – байдýжий.
безымянный (anonymus) – безменний;
безымянный палец (digitus annularis,
s. digitus IV) – каблучкóвий пáлець, під
мизнний пáлець; безымянная артерия
(arteria anonyma) – безменна артéрія.
безъядерный – без’ядрóвий, беззернóвий.
безъязычный (aglossus) – без’язкий.
белая горячка (delirium tremens) – запійнé
маячíння, бíла гарчка, верзíння п’янць
ке з тремтíнням. Див. “бред”.
белена (Hyoscyamus niger) – блекóтá, блéкіт
(-оту); блéкіть (-коти), німця.
белены объесться – обеленíти, блекóти на
стися.
бели (fluor albus, leucorrhoea) – уплáви,
білотéччя, бíлі; бíлий цвіт, білчка.
белила свинцовые (plumbum oxydatum) –
блéйвас, - су.
белковина (albumen) – білковна, білóк, -лкá.
белковий (albuminatus) – білковй; белко
вая оболочка – білковá оболóнка, білко
вця.
белладона (atropa belladonna) – беладóна,
матриґáн.
белок (albumin) – білóк, -лкá; с большими
белками в глазах – білкáтий.
белокровие (leucaemia) – білокрíв’я, бі
лáчка; leucaemia lymphatica – білокрíв’я
лімфатчне (пáсокове); leucaemia my
elogenica – білокрíв’я кіс[т]номозковé.
белочная оболочка глаза (sclera) – склера,
білковá óчна оболóнка, білчáнка; scleritis –
білочнця; запáлення білочнí, склерт.
белые кровяные шарики (лейкоциты) –
білокрíвцí, левкоцти.
белье – білзна; б. постельное – білзна
ліжковá.
белье (lintea) носильное – білзна носльна;
женские панталоны – жінóчі панталóни;
косынка – хустна; кофта – кóфта; носки – шкарпéтки; подштанники – спíдні
(штан); чулки – панчóхи; одеяло – ковдра, укривáло; простыня – простирáло.
бельмо (leucoma) – більмó, лýда, налýда,
полýда; имеющий бельмо – більмáк, біль
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мáч; leucoma adhaerens – косці (н); глаз
с бельмом – більмовé óко.
бензин – бензна, -ни.
бензойная кислота (acidum benzoicum) –
бензóлова кислотá; бензóловий квас.
бергамотное масло (oleum bergamoti) –
бергамóтова олíя.
беременеть (gravidare) – вагітнíти, ваготíти,
черевáтіти, на дитну захóдити, захóдити
в тяж.
беременная (gravida) – вагітн, тягітн,
важкá, грýба, черевáта; быть беременной – бýти у тяжí, бýти у вазí.
беременность (graviditas) – вагíтність, -но
сти; ваготá, graviditas abdominalis – ва
гíтність черевнá; graviditas extrauterina –
позаурáзова вагíтність; graviditas tubaria –
вагíтність трубовá; graviditas ovarialis –
яйникóва вагíтність.
beri-beri = polineuritis epidemica – бéрибéри, поліневрит влднений авітамíнного
похóдження.
берлинская лазурь – берлíнський блакт,
-ту.
бертолетовая соль – бертолéтова сіль.
берцо (tibia) – гомíлка, голíнка; берцовый –
гомíлковий, голíнковий.
берцовые кости: большая берцовая –
(tibia) велка гомíлка; condylus medialis –
середнний вросток; eminentia intercon
dyloidea – міжвиросткóве згíр’я; tubero
sitas tibiae – горбкувáтість велкої гомíл
ки; linea poplitea – підколíнна лінія; malle
olus tibiae – колóдочка велкої гомíлки;
малая берцовая кость (fibula) – мал
гомíлка. див. “малая берцовая кость”.
бескогтевый – безпазýрий.
бескостный (anosseus) – безкóстий, без
кістковй.
бескровный – безкрóвний.
бесноватый – біснувáтий; одержмий,
причнний.
бесноваться – біснувáтися, скаженíти, ша
лíти, мордувáтися.
беспалый – безпáльчий, безпáлько, безпáлок.
беспамятность (amnesia) – непáм’ятливість,
безпáм’яття, забýтливість, -вости; забут
т, амнезíя.
беспамятство – непритóмність, безтм
ність, нетма; в беспамятстве – непри
тóмним бýвши, безтмно.
бесплодие, бесплодность (sterilitas) – не
плíдність, -ности; бесплодная (sterilis)
женщина – неплíдна, неплíдниця, нерóда.
беспозвоночный (avertebralis) – безхре
бéтний (безхребéтні тварни).

бешенство

беспокойный – неспокíйний, невпокíйний,
турбóтний, невгамóнний.
беспокойство – нев[с]покій, турбóта, тур
бувáння, клóпіт (р. -поту); причинять
беспокойство кому – клопотáти, закло
пóчувати когó; завдавáти клóпоту комý.
бесполый (asexualis) ( о поле мужчины или
женщины) – безснáстий; безполое существо – безснáста істóта.
беспомощность – безпорáдність, безрáд
ність, безпомíчність, -ности.
беспомощный – безпорáдний, безрáдний,
безпомíчний.
беспрерывный – безупнний, невпнний,
безугáвний.
беспризорный – бездоглдний, безпритýль
ний.
бессемянный (aspermaticus) – безнасíнний.
бессилеть – занепадáти на слу (на слах),
знеслюватися.
бессилие – несла, безслля, нéміч (р. -мочи);
нéмічність.
бессильный – безслий, слабй, нéмічний.
бессмысленность – безглýздя, нісенíтниця,
недорéчність, -ности.
бессознательный – 1) непритóмний; бессознательное состояние – непритóмний
стан; впасть в бессознательное состояние – знепритомнíти, зомлíти; находящийся в бессознательном состоянии –
непритóмний, нетмний; 2) несвідóмий
(напр. поступок).
бессонница (insomnia) – безсóння, нічнця,
несплчка; (у детей) – несплчки.
бессолнечный – несóнячний, без сóнця.
бесстрастие (apathia) – 1) безстрáсність;
2) апатчність, байдýжість; нечýлість,
-лости.
бесстыдство – безстдство, безстдність,
безсорóмність, -ности.
бесцветный – безбáрвний, безкóлірний.
бесформенный (amorphus) – безфóрмний,
нефóрмний, амóрфний.
бесчувствие (stupor) – нечутлвість, не
чýлість, бездýшність, -ности; приводить
в бесчувствие анестезиею – заморти,
заморти.
бесчувственный – 1) нечутлвий, нечýлий,
безчуттвий, бездýшний; 2) безтмний,
непритóмний, безпритóмний.
безшумный – безгýчний, нечýтний, нега
ласлвий.
бетон – бетон, -ну.
бешеник, -ца (Cicuta virosa) – бех, вехá,
вомга, блéкіт, собáча блекотá.
бешенство (furor) – лють, шал, шальгá; бе-
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шенство матки – шальгá урáзу (урáзова),
хороблва половá дражлвість жінóк.
бешенство (lyssa, rabies, hydrophobia) – сказ,
каз, скажéність, шалéність, -ности; водо
жáх, -ху; яд бешенства – скаженна.
бешеный – скажéний, шалéний; навіжéний,
лтий.
бивень (dens canina) – іклó, клик, -кá.
бигамия (bigamia) – двожéнство, бігамíя.
биение (pulsatio) – битт, бій, калатння,
стýкання, стукотíння, тьóхкання, токотíння.
биливердин (biliverdinum) – білівердн,
жовчовá зéлень, жовчозéлень.
билирубин (bilirubinum) – білірубíн, жов
човá чéрвінь, жовчочéрвінь.
билицианин (bilicyaninum) – біліціянíн,
жовчосинéць, -нця.
бинокулярный (binocularis) – бінокулр
ний, двоóчний; бинокулярное зрение –
двоóчний зір.
бинт – бинт, повивáч, обвзка.
бинтование, -товка – бинтувáння, опови
вáння, завивáння.
бинтовать – бинтувáти, оповивáти, зави
вáти, обвязувати.
биологический – біологíчний.
биология (biologia) – біолóгія, наýка про
житт.
биохимия (biochemia) – біохéмія; хéмія живих істóт.
бисмут (bismuthum) – бíсмут, -та.
биться (в лихорадке, в судоргах) – тíпатися,
трíпатися; (о сердце, пульсе) – бтися,
калатáти, колоттися, кдатися, тíпатися,
тéнькати, тьóхкати, токотíти.
бифуркация (bifurcatio) – роздвóєння, двій
чáтість, двогалýзність, -ности; біфуркáція;
bіfurcatio tracheae – роздвóєння трахéйне.
благоприобретенный – придбáний, надбáний, набýтий, нажтий.
бластема (blastema) – бластéма, первíсне
твóриво (зáродкóве).
бластомицеты – бластоміцéти, первíсні
плісняк.
блевание (vomitus) – блювáння, блювáчка,
ригáчка.
блевать (vomitare) – блювáти, ригáти, к
дати з себе.
бледная немочь (chlorosis) – бліднця,
блідáчка, бíла нéміч, хлорóза.
бледность – блíдість, -дости; блідóта.
бледнеть – блíднути, бліднíшати, полотнíти.
блекота – болголíв, блекотá.
бленноррея (blennorrhoea) – бленорéя, спій
нця гонорóйна (збуровá); blennorrhoea
alveolaris – бленорéя дучковá, запáлення

боб

дýчки гнойовé; blen. neonatorum – бле
норéя нарóдженців, спійнця гонорóйна
(бленорóйна) нарóдженців; blen. sacci
lacrimalis – бленорéя слíзного мішкá; гоно
рóйне (збуровé) запáлення слíзного мішкá.
блестящий – блискýчий.
блефарит (blepharitis) – війнця, запáлення
крачків повíк; блефарт, -ту; blepharitis
marginalis (ciliaris) – блефарт крайковй
(війковй), вíйниця; blepharitis ulcerosa –
блефарт виразкóвий, вíйниця виразкóва;
blepharitis squamosa – блефарт луску
вáтий, вíйниця лускувáта.
блефаропластика (blepharoplastica) – штýч
не повікоутвóрення, повікоштукувáння,
блефароплáстика.
блефароплегия (blepharoplegia) – блефа
роплегíя, повікопарáліч, повікопаралíза.
блефароптоз (blepharoptosis) – блефароптóза; опýщення повíки.
блефароспазм (blepharospasmus) – блефа
роспáзм, -му; судóма повікóва, повíко
спазм, кóрчі повíк.
блефарофимоз (blepharophimosis) – бле
фарофімóза, звузíння повікóвої щілни.
близнецы (gemelli) – близнта, двійнта;
близнец – близнк, близнк, близн; mus
culus gemellus superior – близнюкóвий
вéрхній (горíшній) мýскул.
близорукость (myopia) – короткозóрість,
низькоóкість, близькоóкість, -кости.
близорукий (myopus) – короткозóрий, близь
коóкий, низькоóкий.
блок (trochlea) – блок, колíщá, баранéць, -нц;
trochlea phalangis – маслачкóве коліщá (ба
ранéць); trochlea humeri – коліщá плечá
(плечевé), баранéць плечá (плечевй).
блоковидный (trochlearis) – блокувáтий, ко
ліщáтий; блоковидный сустав (articula
tio trochlearis) – коліщáтий суглóб; бло
ковидный отросток (processus trochle
aris) – коліщáтий пáросток.
блондин, -ка – білвець, -ка; білвий, ру
свий; білнка, білвка, русва.
блоха (pulex irritans) – блохá; (ум. – блíшка).
блуд (stuprum) – блýдство, розпýство, роз
пýста, блудодíйство.
блудливый – блудлвий, розпýс[т]ний.
блуждающий – блукáючий, блуднй, блу
дéнний, мандрíвний; блуждающая почка
(ren mobilis) – мандрíвна нрка; блужда
ющий нерв (nervus vagus) – блуднй нерв.
бляшка – цтка; блшка; Пейеровы бляшки – Пéйєрові цятк.
боб (faba) – біб, бобá; бобовидный, бобо
образный – бібчáстий.
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бодрость – бадьóрість, жвáвість, -вости; бод
рый – бадьóрий, жвáвий.
бодрствование (рачение) – пильнувáння,
дбáння, доглядáння; (бодрствование) –
неспáння, невсипýщість, -щости.
бок (latus) – бік, -óку; лечь на бок – збó
читися, лягт (поклáстися) на бік.
бокал – кéліх, бокáл, чáра; бокаловидный –
келишáстий, бокалувáтий.
боковой (lateralis) – бічнй, боковй, по
бíчний, збíчний; боковые отростки позвонка (procеs. later. vertebrae) – бічнí пá
ростки хребтовí.
болевой (dolorosus) – болчий; болевые
точки – болчі місц, боляк.
болезненный (morbosus) – слабовтий, хво
роблвий, хоровтий, квóлий, недýжий,
нездужáлий, бóліс[з]ний, хрий, хирвий,
слабовíкий; (свойственный бол езни) –
бóліс[з]ний, болчий, хороблвий; (причиняющий боль) – болчий, бóліс[з]ний.
болезненность (morbositas) – хороблвість,
хóрість, болчість, квóлість, слабовтість,
-тости.
болезнетворный – хороботвóрчий.
болезнь (боление) – слабувáння, х[в]ору
вáння, нездýжання.
болезнь (morbus) – слáбість, х[в]орóба, хвó
рість, недýга, нéдуг, нéміч; эпидемия,
повальная болезнь – пóшесть, помíрок,
помíр; истощенный болезнью – всна
жений чéрез хорóбу, схорóваний; болезнь
затягивается – хорóба проволікáється; б.
перенести – перебýти хорóбу; б. внутренних органов – внýтрішні (середóві)
xopóби; хорóба осерéдніх óрганів: б. английская (rachitis) – відмíна; рахíт, кри
вýха; болезнь инфекционная – хворóба
чіпкá, пóшесна, зарáзна; болезнь душевная (psychosis) – х. душéвна, психóза.
болеть – нездýжати, слабувáти, хорувáти,
болíти, недугувáти, недýжати, хирíти,
кволíти, лежáти на що; (о частях тела) –
болíти когó, що (болть мене головá).
болеутоляющий (narcoticus) – заспокíйли
вий на біль, протиболщий; болестрм
ний, наркотчний; болеутоляющее средство – більгамýючі зáсоби.
боли спазматические в животе (gastralgia) –
сóнячниці, чемíр (Гр.).
болиголов (Conium maculatum) – болго
лова, болголів.
болотный – болóтний, болóтяний, багно
вй; болотная лихорадка (malaria) – про
пáсниця.
болотный газ – багóнний газ, болóтянй газ.

brachycephalus

болотистый – багнстий, багнувáтий, ка
лжний, мочарувáтий.
боль – біль (р. бóлю); от боли – з бóлю.
больница – лікáрня, лічнця, шпитáль (р.
-лю); б-ца для умалишенных (дом) –
лікáрня для божевíльних, божевíльня.
больно (физически) – бóлячé; дошкýльно;
(душевно) – бóлячé, бóліс[з]но, уразлво,
тжко; больно (физич. и морально) кому
отчего – болть когó що.
больной – слабй, хвóрий, недýжний, бо
лщий, нéмічний; тяжело больной – трýд
ний; безнадежно больной – смертéнний;
больной куриной слепотой – лунáвий;
больной фистулой – норикувáтий; боль
ного поднять на ноги – відходти, від
волáти, вгоїти.
большеглазый (macrophthalmicus) – окá
тий, великоóкий, зіркáтий, окáнь.
большеголовый (macrocephalus) – головá
тий, великоголóвий, головáнь, головкó, го
ловáч.
большая берцовая кость (tibia) – велка
гомíлка. Див. “берцовые кости”.
большой круг кровообращения – велке
кóло кровоóбігу; велкий кровоóбіг; ве
лкий крововорóт.
борная кислота (acidum boricum) – бóрова
кислотá, бóрний квас.
бородавка (verruca) – бородáвка; гýзка; бородавочка – бородáвочка.
бородавчатый (verrucosus) – бородáвистий,
бородáвчáтий.
борозда (sulcus) – рівчáк, -к; борозда стран
гуляционная – странгуляцíйна смýга, зá
шморгова.
борозда (gyrus) – завíй, борознá; борозды
головного мозга (gyri) – зкрутки мíзку
(мізковí); gyrus frontalis superior – вéрхня
чоловá зáкрутка; gyri cerebri – мозковí
зáкрутки.
бороздчатый – борознстий.
ботаника (botаnica) – ботáніка, наýка про
рослни.
Botriocephalus latus – дна (глистá).
ботулизм (botulismus) – ботулíзм, -му; отру
ння ковбáсною отрýтою.
бочкообразный – бочкувáтий, барильку
вáтий; бочкообразная грудь – бочкувáте
огрýддя.
боязнь (phobia) – óстрах перед чим і до
чóго; страх, -ху, бóясть, -сти; боння.
брадикардия (bradicardia) – брадикардíя,
повíльне битт сéрця, серцезабáрливість,
-вости.
brachycephalus – короткоголóвий.

брахиотомия
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брахиотомия (brachiotomia) – брахіотомíя;
утн рýчки (при полóгах).
бред (delirium) – маячíння, маячн, вер
зíння, мачення; буйный бред (delirium
furibundum) – шалéнство, лють, маячнй
шал; delirium acutum – маячíння раптóве;
delirium alcoholicum – маячíння алкогó
леве, маячíння п’янцьке, верзíння алко
гóлеве; delirium tremens s. potatorum –
маячíння п’янцьке; бíла гарчка; вер
зíння п’янцьке з тремтíнням; delirium
periodicum – маячíння періодчне, зво
рóтне; delirium persecutionis – маячн
переслíджування.
бредить (delirare) – маячти, блудти сло
вáми; говорти (верзт) у нестмі; он
бредит – він маячть, верзé не зна що.
бредовой (delirius) – маячнй.
брезгливость – гребувáння, гидувáння,
огдливість, бридлвість, -вости.
бритва – бртва.
бровь (supercilium) – бровá, (ум. – брíвка).
бродильный – квасльний.
бродить (о тесте) – квáснути, кснути; (о
вине, пиве, квасе и т. д.) – грáти, шумувá
ти, мусувáти.
брожение (fermentatio) – шумування, му
сувáння, ферментáція.
бром (bromum) – бром, -му.
бромистый натрий (natrium bromatum) –
бромáк сóду (сóдовий); бромíд нáтрія (нат
рíйний).
бромистый калий (kаlium bromatum) – бро
мáк пóтасу (пóтасовий); бромíд кáлія (ка
лíйний).
бромный – брóмовий.
бромоводород (hydrogenium bromatum) –
бромовóдень, -дня.
бромоформ (bromoformium) – бромофóрм,
-му.
бронзовая болезнь (morbus Addisonii) –
брóнзова х[в]орóба, брóнзова недýга.
бронх (bronchus dexter et sinister) – бронх,
-xy (прáвий і лíвий); дшка, -ки; rami
bronchiales – бронхіяльні гілк.
бронхиальный (bronchialis) – бронхі
льний, брóнховий, дшковй; catarrhus
bronchialis – бронхільний, дшковй ка
тáр; дшковй нéжить; бронхиальные
железы (glandulae bronchiales) – брóн
хові (бронхільні) зáлози; бронхиальная
астма (asthma bronchiale) – áстма (задýха)
брóнхова.
бронхиоли (bronchioli) – бронхіóлі, -ів;
дишечк, -чόк; bronchioli respiratorii –
бронхіóлі (дшечк) дшні (дхальні).

брыжеечный

бронхиолит (bronchiolitis) – бронхіолíт, -ту;
дшечниця; b. asthmatica – бронхіолíт аст
матчний, дшечниця задýшлива, д. за
духóва; b. exudativa – бронхіолíт ексуда
твний, дшечниця просóчна.
бронхит (bronchitis) – бронхíт, -ту, дшця,
-ці; запáлення дишóк; bronchitis acuta –
гóстрий бронхíт, гóстра дшця; bronchi
tis catarrhalis chronicus – бронхíт катарáль
ний хронíчний; дшця катарáльна хро
нíчна, довготривáла; bronchitis capillaris –
бронхíт капілровий; дшця капіл
рова, д. волосникόва; bronchitis cruposa –
бронхíт крýповий, дшиця волокннна,
волокнста; bronchitis fibrinosa – бронхíт
фібрновий, дшиця волокнна, д. во
локнста; bronchitis foetida s. putrida –
бронхíт вончий, дшця вонча, гидкá;
бронхíт гнилвий, гнилй; bronchitis grip
posa – бронхíт грповий, дшця грпо
ва; bronchitis pseudomembranacea – брон
хíт несправжнєволокнстий, дшця не
спрáвжнєволокнста, д. позірноволокн
ста; bronchitis purulenta – бронхíт гнойо
вй, дшиця гнойовá; bronchitis tubercu
losa (caseosa) – бронхíт туберкульóзний,
дшця горбковчна.
бронхобленноррея (bronchoblennorrhoea) –
бронхобленорея, гноєтéча дшковá.
бронходилятатор (bronchodilatator) – брон
ходилятáтор; дишкопошрювач.
бронхопневмония (bronchopneumonia) –
бронхопневмонíя, дишколегéнниця; b. grip
posa – бронхопневмонíя грпова, дишко
легéнниця грпова; b. tuberculosa – брон
хопневмонíя туберкульóзна, горбковчна.
бронхоскопия (bronchoscopia) – бронхо
скопíя, óгляд дишóк.
бронхоспазм (bronchospasmus) – бронхо
скóрч; кóрчі дишóк, бронхоспáзм.
бронхостеноз (bronchostenosis) – бронхо
стенóза, звузíння брóнху, бронхозвузíння,
звузíння дишóк.
бронхотомия (bronchotomia) – бронхотомíя;
рóзтин дшки.
бронхофония (bronchophonia) – бронхо
фонíя; змíцнення гóлосу (при вислýху
ванні легéнів).
бронхоэктазия (bronchoectasia) – бронхо
ектазíя, дишкопошрення, дишкопошр.
брюшина (peritoneum) – очерéвина, під
черéвина; peritoneum parietale – пристíнна
очерéвина; peritoneum viscerale – віс
церáльна (осерéдня) очерéвина; cavum
peritonei – дуплна очерéвини.
брыжеечный (mesentericus) – отóчинний.

брыжейка
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брыжейка (mesenterium) – отóчина, бржі;
mesenterium commune – загáльна отóчина;
mesocolon – отóчина товстóї кшки; me
socolon transversum – отóчина поперéчної
товстóї кшки; mesocolon ascendens –
отóчина догíрньої товстóї кшки; meso
colon descendens – отóчина додíльної тов
стóї кшки; mesocolon sigmoideum –
отóчина сигмувáтої кшки; mesorectum –
отóчина кутнці; mesenteriolum processus
vermiformis – отóчинка хробакóвого пá
ростка; mesogastrium – шлункóва отóчина;
omentum minus – малй чепéць; omentum
majus – велкий чепéць; mesorchium –
ячкова отóчина; mesometrium – урáзова
отóчина; mesosalpinx – трубовá отóчина;
mesovarium – ячникова отóчина.
брюшко – черевцé, пузцé.
брюшной (abdominalis) – черевнй; брю
шная полость – черевнá нутрóвина (нут
ринá); брюшной тиф (typhus abdomina
lis) – черевнй тиф.
бубон (bubo) – бубóн, -ну; жóвниця; b. in
guinalis – бубóн пахвнний, жóвниця пах
внна; бубонная чума (pestis) – бубóнна
чумá, зáлозова чумá; bubo maligna – бу
бóн злослвий, жóвниця злослва; bubo
syphilitica – бубóн пранцьовй (сифілітч
ний), жóвниця пранцьовá: bubo d’emblée
(фр.) – бубóн раптóвий, бубóн, що виникáє
“зрáзу ж”, бубóн “несподíваний”.
бугорок (tuberculum) – горбóк, -бкá; tuber
culum obturatorium – затульнй горбóк; tu
berculum miliare – просянй, мілірний
горбóк; tuberculum solitare – солітáрний
(поодинóкий горбóк).
бугорковый, бугорчатый (tuberculosus) –
горбкóвий.
бугорчатка (tuberculosis) – горбкóвця; tub.
miliaris universalis – горбкóвця загáльна,
просянá. Див. “туберкулез” – чахотка.
бугристость (tuberositas) – горбкувáтість,
пагірчáтість, -тости; tuberositas sacralis –
горбкувáтість крижовá; tuberositas соrа
соidea claviculae – ворóняча (дзюбувáта)
горбкувáтість дýжки.
бугристый (tuberosus) – горбáстий, горб
кувáтий, горбувáтий, пагірчáстий.
буж (candela) – пошрювач, розшрювач;
буж, -жа; б. эластический – пружнй
пошрювач, буж еластчний.
бузина (Sambucus niger) – бузинá; бузин
ный – бузинóвий.
буйство – шал, шалéнство, несамовтість;
буння, бéшкет.
буйный – бýйний, бéшкетний; буйное по

вакуоля

мешательство – шалéне (бéшкетне) бо
жевíлля.
букардия (bucardia) – букардíя, пошрення
сéрця.
булавочный (clavatus) – шпилькóвий.
булавчатый – шпилькувáтий.
bul bus oculi – див. “глазное яблоко”.
булимия (bulimia) – булімíя, хороблва не
нажéрливість, вóвчий апетт.
бульбарный прогрессивный паралич (pa
ralysis bulbaris progressiva) – бульбáрна
поступóва паралíза (парáліч).
бульон – бульйóн, -ну.
бумага (писчая) – папíр, -пéру: хлопчатая –
бавóвна; бáвина; восчаная (charta cerata) –
п. вощанй; пропускная – п. промокáль
ний.
буфтальмус, -су (buphthalmus) – волоóкість,
-кости; волóв’ячі óчі.
бура (natrium biboricum) – бурá, -р.
bursa – кишéня, -ні; вóрочок, -чка; bursa
mucosa subcutanea – слизовá підшкýрна
кишéня; bursa mucosa subfascialis – слизовá
підфасцíйна кишéня; bursa tendinis calcanei (Achillis) – сухожлкова (тягловá) сту
пакóва (Ахíллова) кишéня; bursa musculi
poplitei – кишéня підколíнного мýскула.
бурсит (bursitis) – бурст, -ту; запáлення кáп
сули, кишéні; капшукóвиця, капшýчиця,
капсулця.
бурый – рудй, бýрий.
бутирометр (butyrometer) – бутирóметр;
вимíрювач жру в молоцí.
бутыль – сулі, -i.
бюретка – бюрéтка, -ки.
butyrum – мáсло.

В
Вагина (vagina) – вагíна, пíхва; вагиналь
ный (vaginalis) – вагінáльний, пíхвовй,
пíхвянй.
вагинит (vaginitis) – вагінíт; запáлення пíхви.
вагинизм (vaginismus) – вагінíзм, скорч пíх
ви; підвщена дражлвість пíхви.
вазодилятаторы (vasodilatatores) – жило
пошрні нéрви, жилопошрники, жило
пошрювачі; вазодилятáтори.
вазоконстрикторы (vasoconstrictores) – жи
лостскуючі нéрви, жилостискачí; вазо
констрктори.
вазомоторы (vasomotores) – жилопорýшни
ки, жилопорýшуючі нéрви; вазомотóри.
вазелин (vaselinum) – вазелíн, -ну.
вакуоля (vacuola) – вакуóля, порожнвка.

вакцина
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вакцина (vaccina) – вакцна: коровья – ко
рóв’яча вíспа; телячья – телча вíспа,
вíспянка.
вакцинация (vaccinatio) – вакцинáція, вак
цинощепíння, вакцинощéплення, щéп
лення вíспянки.
вакцинировать – вакцинувáти, щепти
(прищéплювати) вакцну.
вакцинотерапия (vaccinotherapia) – вакци
нолікувáння; лікувáння щéпленням; вак
цинотерапíя.
валериана (Valeriana officinalis) – валеріна;
настойка из валерианы – валерінка.
валик (vallum) – валóк; -ком окруженный
(circumvallatum) – обвалькóваний.
ванна (balneum) – вáнна; кýпіль, -лю; купéля;
серные ванны – сірчáні купéлі; грязевые
ванны – грязьовí купéлі; минеральная
ванна – мінерáльна кýпіль.
ванна (сосуд) – купíльник, купíльниця; вáнна.
вапоризация (vaporisatio) – припікáння пá
рою; вапоризáція.
варенец (вид простокваши) – ржанка, пр
жанка, колотýха.
варикозный (varicosus) – жилякóвий, ва
рикóзний.
varicocele – жиляк сім’янóго мотузк.
variola – вíспа. див. “оспа”.
varix, -ces – жилк, жиляк; varices haemorrhoidales – жиляк гемороїдáльні, охóдові.
васкуляризация (vascularisatio) – васкуля
ризáція, проростáння жлами.
вата (gossypium) – вáта, бавóвна; g. hae
mostaticum – вáта кровтамýюча.
ватный или ваточный – вáтяний, бвóв
няний.
введение (напр., инструмента) – запровá
дження, впровáдження.
вворачивание – ввертáння, впихáння, вкó
чування, всóвування.
вдавление (impressio) – втснення, втíснення,
втиск.
вдавленный – втснутий, втíснений.
вдавливать, вдавить – вдáвлювати, втс
кувати; втиснýти, вдавти.
вдох (inspiratio) – вдих, удх, вдихáння.
вдувание (inflatio) – вдимáння, вдмýхування,
надувáння.
вдыхание (inspiratio) – вдихáння, нáдих, -ху.
вегетативный (vegetativus) – вегетацíйний,
живкй (у звязкý з рóстом).
везикофиксация (vesicofixatio) – везикофік
сáція; пришивáння міхур до перéдньої
черевнóї стíнки.
везикоцеле (vesicocele) – везикоцéле, міху
рóва килá.

веснушки

везикула (vesicula) – пухирéць, пухрчик,
міхурéць; везкула: v. germinalis – п. за
родкóвий; v. seminalis – п. сім’янй, на
сінньóвий.
везикулярный (vesicularis) – пухирцéвий;
везикулрний.
веко (palpebra) – повíка, -ки.
векодержатель – повікотримáч.
векоподъемник – повікопідіймáч, -чá.
величина (magnitudo) – велкість, -кости;
рóзмір, -ру; (огромная) – величíнь, -ін.
вена (vena) – вéна, синьожла; v. azygos –
непáриста вéна; bulbus v. jugularis – бýль
ба ярéмної вéни; v. cava – дуплáва вéна;
v. palmaris – долóнна вéна; v. portae –
воротянá вéна; v. saphena – вéна сафéна
(схóвана). Див. “артерия”.
венерический (venericus) – венерчний.
венесекция (venaesectio) – венесéкція, кро
вопускáння; скидáння крóви (жльне).
венечный (coronarius) – вінцéвий, вінéчний;
sulcus coronarius – вінцéвий рівчачóк.
венозный (venosus) – венóзний, жльнй,
синьожльний.
вентиль – вéнтиль, клпа.
вентилятор – вентилтор, душнк, про
вíтрювач; вітрогíн, -гóну.
вентрофиксация (матки), ventrofixatio (ute
ri) – вентрофіксáція (урáзу); пришивáння
урáзόвого тíла до перéдньої черевнóї
стíнки.
венчик (areola) – вінéць, -нц; кружáльце; вíн
чик; areola mammae – груднé кружáльце.
веред (furunculus) – чирк, чрка, болчка; в.
созревает – ч. вистигáє. Див. “фурункул”.
веретенообразный (fusiformis) – вере
тéнистий, веретенувáтий; musculus fusi
formis – веретенувáтий мýскул.
вертел (trochanter) – óвороть (-роти).
вертикальный (verticalis) – вертикáльний,
сторчовй, простовсний; -кально – вер
тикáльно, простовсно, сторч.
вертлужная впадина (acetabulum) – па
нíвка, кульшовá влóговина; кульшíвка.
верхушка (арех) – верх, верхíвка, верхíв’я,
вершóк (напр., легких), арех pulmonis –
вершóк легенéвий.
верхушечный – вершковй; в. процесс (арі
citis) – верхівнця; запáлення верхíвки
легенéвої.
вес – ваг; удельный вес – питóма вагá.
веселящий газ (nitrogenium oxydatum) –
азóтовий недóкис.
веснушки (ephelides) – веснянк, (соб.) лас
товння; веснущатый – веснянкувáтий,
ластáтий.

весомый
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весомый – вагóмий.
vestibulum – прсінок; vestibulum oris – ро
товй прсінок.
весы – вагá; (мн.) ваг; терéзи; пружинные
весы – кáнтар; большие базарные –
важнця; аптечные – шальк (дословно:
чашки весов).
ветвление – розгалýження, розгалýжування.
ветвь, веточка (ramus) – гíлка, гіллка,
гáлузь, галýзка; rami bronchiales – брон
хільні гілк.
вещество (substantia) – субстáнція, матé
рія, твóриво, речовинá, надíб’я; ядовитое
вещество – отрýтне надíб’я; взрывчатое
в. – вибухóве н.
взаимодействие – взаємодíяння, взаємодíя.
взбалтывать, взболтнуть, взболтать – ко
лотти, сколотти, сколотнýти; збóвту
вати, збовтáти, збивáти, збти.
взболтанный – сколóчений, збтий, з[по]
бóвтаний, перебóвтаний.
взвешивать, взвесить – вáжити, звáжити.
взволнованный – схвильóваний, зворý
шений, збýрений, зрýшений.
взгляд – пóгляд, -ду; пóзір, -ру.
вздох – зідхáння; (дыхание) – вíддих, -ху; испускать, испустить последний вздох –
конáти, сконáти.
вздрагивание – здригáння, струсíння.
вздуваться, вздуться – обдимáтися, обдý
тися, здувáтися, здýтися; (от побоев) –
набрснути; (пузырями) – знімáтися (зн
тися) пухирми, пузиртися, спузир[í]
ти; (о коже на теле) – здувáтися, здýтися;
кожуштися, скожуштися.
вздутие (inflatio) – надм, -му; надувáння;
-тие живота – дмýчка.
вздутый (inflatus) – надýтий, спýхнутий.
вздуться – здýтися, обдýтися, надýтися,
набрснути (ноги, лицо).
вздыхать, вздохнуть – зідхáти, зідхнýти; дих
нýти, передихнýти; вздыхать, выдохнуть
полной грудью – дихнýти на пóвні грýди.
взор (зрение) – зір (р. зóру); пóгляд; потуплять взор – втупти óчі в зéмлю,
спустти óчі.
врезывать, врезать – розрíзувати, врíзу
вати, врíзати.
взрослый – дорóслий, змужнíлий.
взрыв – вбух; -чатый – вибухóвий.
взрывать, взорваться – вибухáти, вбухнути.
вибрация (vibratio) – вібрáція, дрижáння,
коливáння.
вибрион (vibrio) – вібріóн, -ну.
вибрировать – вібрувáти, дрижáти, коли
вáтися, хвилювáти.

влажный

вивисекция (vivisectio) – вівісéкція, рóз
тин живόї тварни.
видоизменение (transformatio) – видозмíна,
відмíна, перемíна.
викарный (vicarius) – вікáрний, заступнй;
emhysema vicar. – вікáрна (заступнá) емфі
зéма.
вилообразный (dychotomus) – вилкувáтий,
вилчáстий.
виноградный сахар – виногрáдний цýкор.
виннокаменный (tartaricus) – виннокам’я
нй, винникóвий.
винный камень (odontolith) – внник, зуб
нй кáмінь.
винтообразный (spiralis) – ґвинтувáтий.
винный – внний.
вирулентность – вірулéнтність, трíйли
вість, -вости; заразлвість; -нтный – ві
рулéнтний, заразлвий, трíйливий.
висмут (bismutum) – бíсмут, -та.
висок (tempus) – скрóня, висóк.
височный (temporalis) – вискóвий, скронé
вий.
висцеральный (visceralis) – вісцерáльний,
нутрощéвий, нутрянй.
vitium cordis – вáда сéрця (серцевá).
вихрь идей (fuga idearum) – вхор ідéй.
вкладывание (impositio) – вкладáння, вклá
дування; вкладывать – вкладáти, втул
ти, втулти.
включатель (inductor) – вмикáч, змикáч.
включение (inductio) – вклчення, вклю
чíння, вмикáння, змикáння.
вколачивание – вбивáння, забивáння; вколачивать кому в голову – утовкмáчувати
комý що.
вкось – нав[с]кос, нáвскіс, нáвкісь, скíсно.
вкус (gustus) – смак; испорченный вкус –
зіпсóваний смак; неприятный вкус –
нéсмак; чувство вкуса – чутт смáку.
вкусовой (gustativus) – смаковй; -овые сосочки – смакoвí пипк.
влага, влажный (humor) – вóгкість, волóга,
вíльга; влагу притягующий – вільгíвний,
всмóктуючий вíльгу.
влагалище (vagina) – пíхва; fornix vag. –
склепíння пíхвянé; intrоitus v. – порóги;
hymen – дівóча перéтинка; carunculae
hym. – пптики дівóчої перéт.; rugae va
gin. – пíхвянí згóртки; columna rugarum –
стовп; carina urethralis – впин сечів
никóвий.
влагалищный (vaginalis) – пíхвовй; в.
отросток (processus vaginalis peritonei) –
пíхвовй пáросток очерéвини.
влажный (humidus) – вóгкий, вíльгий, вóглий,

влечение
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вільгóтний; -ным делаться – вóгкнути,
волóгнути, відволóжуватися.
влечение, побуждение (stimulus) – пóтяг,
порв, поривáння, пóваб до чóго.
вливание (injectio) – вливáння, ін’кція.
влияние – вплив, -ву; сла, вагá.
вменяемость – осýдність, всýдність, -ности; -мый – осýдний, всýдний.
вменять – всýджувати; вменять в обязанность – стáвити за обóв’язок; вменять в
вину – стáвити за винý; привинти комý що.
вместилище – вмістлище, вмíстище; (rе
ceptaculum) – прймище.
вмещать, вместить – вміщáти, вмістти;
(с трудом вмещать) – убгáти.
вместимость, вместительность – мíсткість;
умістмість; (объем) – óбсяг, óбсягу.
вместительный – місткй, простóрий,
вбирýщий.
вмешательство – втручáння.
вне (extra) – поза; -брюшинный – поза
очеревнй; -маточный – позаурзóвий;
-половой – позаполовй, позапоголíвний,
позастатéвий.
внебрачный – нешлбний, позашлбний;
(о детях уничиж.) – байстр (-ти).
внедрение (invaginatio) – впровáджування
у що, углиб чóго; унýтрення (кшки в
сéбе), вкóчення.
внедрение (intususceptio) – убгáння, за
глблення, вселíння.
внешний (externus) – надвíрній, зóвнішній,
звéрхній.
внимание – увáга; шáна; принимать во вни
мание – брáти до увáги, звернýти увáгу;
-тельность – увáжність, увáжливість.
внутренний (internus) – [у]нýтрішній, осе
рéдній, середóвий; -ренние болезни –
внýтрішні (середóві, осерéдні) хорóби;
-няя медицина – медицна осерéдніх
(внутр.) хорóб.
внутренности (viscera intestinalia) – нýт
рощі, требух; повредить вн. – по
шкóдити, надірвáти нýтрощі.
внутренности (преимущ. брюшн.) – тéль
бýхи, кéльбух, бéбехи; грудные внутр. –
легкýша.
внутри (intra) – осерéд, посерéд, серéд
но, середнно; -брюшной – серéдно
черевнй; -брюшн. давление – тиск че
ревнй; внутривенный (intravenosus) –
середновéнний, середносиньожльний;
-сосудистый (intravascularis) – середно
жловий, інтраваскулрний.
внушение (suggestio) – навíяння, навíю
вання; словесное внушение – намóва.

возвращаемость

внушать, внушить – навівáти, навíяти.
вогнутость (excavatio) – увігнýтість, угнý
тість, -тости; -тый – увігнýтий, угнýтий.
вода (aqua) – водá; питьевая вода – питнá
водá; чистая, свежая – погóжа водá; тепловатая – лíтепло; в. кипящая – окрíп
(-рóпу); в. целебная – [з]цілща водá.
водный (hydratus) – вóдяний; водянистый
(aquosus) – вóдявий, вóдяний; водный
раствор – вóдяний (вóдний) рóзчин.
водобоязнь – див. “бешенство”.
водка – горíлка; царская в. – цáрська водá.
водоём – водóйма, водóймище.
водолечебница – водолікáрня.
водолечение (hydrotherapia) – водолікувáн
ня, гідротерапíя.
водомер – водомíр, -ру.
водопровод (aquaeduсtus) – водогíн, -гóну;
водопровíд, -вóду.
водород (hydrogenium) – вóдень, -дня; пере
кись в. – перéкис вóдня.
водоросли – водóрості.
водоснабжение – водопостачáння.
водянистость крови (hydraemia) – водо
крíв’я, водвість крóви; гідремíя.
водянка (hydrops) – воднка; водянá (xo
póба); водянка общая (anasarca) – во
допідткáння; водянка брюшной полости
(ascites) – воднка, водочерéв’я; водянка
груди (hydrothorax) – водогрýддя.
водяной рак (noma = cancer aquaticus) –
воднк, вóгкий спáлень облччя.
водяночный (hydropicus) – воднковий.
возбудимость (excitabilitas) – збудмість,
вразлвість, дражлвість, -вости; -ди
мый – збудмий, вразлвий, дражлвий.
возбудить – збудти, зворушти, роздра
тувáти; возбуждать – збýджувати, драту
вáти, дражнти, зворýшувати.
возбудитель (stimulus) – зворýшник, побý
дник, збýдник, збýджувач, -ча.
возбудительность – збудлвість, побýд
ність, -ности; -тельный – зворушнй,
збудлвий, дражлвий, підгóнистий.
возбуждение (emotio) – зворýшення, роз
ворýшення, дратувáння, роздратувáння,
збýдження; половое в. – роздрочíння,
розпáлення, роз’трення; нервов возб. –
зворýшення нéрвів; -жденный – зво
рýшений, розпáлений, роздрóчений.
возврат (recidivus) – воротт, повертáння,
повéрнення, зворóт.
возвратный (recurrens) – поворóтний, зво
рóтний, возворóтний; typhus recurrens –
поворóтний, зворóтний тиф.
возвращаемость – зворóтність, -ности.

возвращаться
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возвращаться, -титься – вертáтися, вер
нýтися; повернýтися, повертáтися.
возвышение (eminentia) – підвщення, в
пин; eminentia capitata – згíр’я голов
чáсте.
возвышенность (prominentia) – вступ, -пу;
згíр’я.
воздержание – утрмування, утрмання,
здéржування; -держанность – здéржли
вість; (умеренность) – поміркóваність,
-ности.
воздух (aёr) – повíтря, вóздух (редко); спер
тый, тяжелый возд. – задýха, важкй
дух; без доступа воздуха – за спненого
дóпливу повíтря.
воздухоносный – повітрогíнний, духопро
вíдний; в. путь (tractus respiratorius) –
духопровíд; -ні шлях.
воздушный – повíтряний; -ное пространство – повíтряна просторінь; -ная баня
(сушильный шкаф) – сушáрня; -ная
опухоль – шкурнá повíтряна пухлин;
-ный насос – духовй смок.
воззрение (взгляд) – пóгляд, -ду.
возмужалость (pubertas) – змужнíлість.
возмужать (pubescere, adolescere) – змуж
нíти.
возникновение – виникáння, вник, в
никнення, по[в]стáння, настáння; (начало) – почтóк.
возобновление – віднóвлення, понóвлення,
віднóва.
возобновлять, возобновить – поновлти,
відновлти, поновти, відновти; -влен
ный – віднóвлений, понóвлений.
возраст – вік, порá, добá, літ.
возрождение (restitutio, regeneratio) – відрó
дження, віднóвлення.
volvulus – перéкрут кишóк.
волдырь (phyma) – пухр, пухрчик.
волевой – вольо[е]вй; -ые движения –
вольовí рýхи.
волнение (воды) – хвилювáння, збýрення;
душевное в. – зворýшення, хвилювáння,
неспóкій, -кόю.
волнистый – хвилстий, хвилювáтий; -но
образный – хвилстий, хвилювáтий, хви
левдий.
волноваться (о воде) – хвилювáтись, бýри
тися; волноваться (о крови) – бунтувáти
ся; бýритися.
воловий глаз (buphthalmus) – волоóкість;
бичáче óко.
волокнистый – волокнувáтий, волокнстий;
(с толстыми волок.) – лкуватий; -тым
делаться – волокнувáтіти.

ворсинка

волокнистость – волокнувáтість: -книстая
ткань – волокнувáта тканна, пóткань.
волокно (fibra) – волокнó, нточка; волокна нервные – в. нервóві; -на упругие – в.
пружнí; -кон нервных пучок – нервóве
пáсмо.
волоконце (fibrilla) – волокнна, волокнн
ка, волокóнце.
волос (pilum) – вóлос; (мн.) волóсся; cuti
cula pili – оволóсся зóвнішнє й осереднє;
stratum medullare – волосянá мезгá, в. сéр
це, alopecia – лисíння; canities – посивíння.
волос (pilum) – folliculum р. – волосянй мі
шéчок; papilla pili – волосовá ппка; radix
pili – волосовй корінéць; bulbus р. – вол.
бýльба; m. m. arrectores pil. – м’сні напру
гачí волóсся; flumina ріl. – вол. струмк;
vortices pil. – вол. зáкрути.
волосатость (polytrichia) – волохáтість; -са
тый – волохáтий, мохнáтий.
волосистый (capillaceus) – волосáстий; с
волос. грудью – космогрýдий.
волоски мерцательные (ciliae) – мигучк;
блмаюче, мигтче волóссячко.
волосной (capillaris) – волоснй, капілрний;
-лосность (физ.) – вóлосність, капілрність,
-ности.
волосной, волосяной (pilaris) – волосянй,
волосовй.
волчанка (lupus) – вóвчий лишáй (вовчáк);
1. endemicus – в. місцевопóшесний.
волчаночный – вовчáтий.
волчий аппетит (bulimia) – вóвчий апетт,
булімія, хороблва ненажéрливість.
волчья пасть (rictus lupinus) – вóвча пáща.
вольнопрактикующий врач – лікар вíль
ної прáктики; вíльний лікар.
вольт – вóльта.
вонь (foetor) – смóрід, -рόду; смердíння;
погáний дух.
вонючий (foetidus) – вончий, смердчий.
воображение – ува, увлення; уявíння.
воодушевление (enthusiasmus) – зáпал, за
хóплення; -влять – запáлювати, захóп
лювати, піднóсити дýха, загрівáти.
ворвань – лій (лóю) рб’ячий, тюлéнячий
тран; (руссизм) – вóрвань, -ни.
воронка – лíйка, лíєчка; делительная в. –
роздíльна лíйка.
воронкообразный – лійкувáтий; -зная
грудь – лійкувáте огрýддя.
воротный (portalis) – брáмний, ворітнй,
воротянй; вена воротная (vena portae) –
воротянá вéна; брáмна синьожла.
ворсинка (villus) – торочнка; (соб.) тороч
к; (у растений) – ворснки.

ворсинчатый
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ворсинчатый (villosus) – торочкувáтий, вор
синкувáтий, волохáтий.
воск (сеrа) – віск, (р.) вóску.
восковидный (ceroideus, ceratus) – вощá
тий, воскувáтий; перерождение воско
видное (degeneratio ceroidea) – воскувáте
(вощáте) перерóдження.
восковой (cereus) – восковй.
воспаление (inflammatio) – запáлення, зáпал,
запалíння; рожистое в. – бешха; воспале
ние в ранах – затрення, роз’трення ран.
воспаленный – запáлений, розпáлений (за
пáлені óчі); роз’трений (рáна).
воспаляться, воспалиться – запáлюватися,
запалтися; ятртися; затрюватися, роз’т
рюватися.
воспалимость (inflammabilitas) – запал
мість, нáхил до зáпалу.
воспалительный (inflammatorius) – запаль
нй.
воспламеняющийся (inflammabilis) – пал
кй, запальнй, запалмий.
воспоминание – згáдка, згáдування, спó
мин, спóминок, спóминка.
восприимчивость (sensibilitas) – спринт
ливість, -вости; (чувствительность) –
вразлвість, чýлість.
воспринимать – сприймáти, схóплювати,
вбирáти в сéбе.
восприятие (perceptio) – сприймáння; спри
нтт.
воспроизведение (reproductio) – відтвόрю
вання, відтвóрення, репродýкція.
воспроизводитель – відтвóрник; воспроизводить – відтвóрювати, відтворти; ре
продукувáти.
восстановитель (restaurator) – віднóвлювач,
відбудóвник.
восстановление (restitutio) – віднóвлення,
онóвлення, відбудувáння; -вление пол
ное (restitutio ad integrum) – цілковте
онóвлення до натур. стáну.
восстановить – відновти, оновти, відбу
дувáти.
восходящий (ascendens) – догíрній; colon
ascendens – догíрня ободóва кшка.
вошь (pediculus) – вóша; (мн.) – вóші; (собир.) – нýжá; p. pubis – вóша лóбикова.
вощанка – вощáнка.
впадина (fovea, cavitas) – запáдина, влóго
вина; fovea – ма; тазобедренная впадина (acetabulum) – панíвка; глазная вп.
(orbita) – орбіта; впадать – впадáти.
впалый – запáлий, запáдистий, ямкувáтий.
впасть в детство – здитніти.
впечатление (impressio) – вражíння.

всасывание

впечатлительность (impressibilitas) – враз
лвість, -вости; -ный – вразлвий.
впитывание (imbibitio) – вбирáння, втягáн
ня, всмóктування.
впитывать (imbibere) – вбирáти, втягáти;
всмóктувати.
вправимый – заправнй, вставнй.
вправление (taxis) – в[за]прáвлення, заправ
лння, устáвлення; в. вывиха (repositio) –
нáправ, устáвлення звху.
вправлять, -вить – в[за]правлти, -вити;
уставлти.
впрыскивание (injectio) – впóрскування;
в. подкожное – підшкíрнé впóрскування.
впрыснуть (injecere) – впóрснути; -нутый –
впóрснутий.
впускание (капель) (instillatio) – за[в]кáпу
вання, закрóплювання.
впускать (injecere) (капли в глаза) – впу
скáти, запускáти, вкрáплювати, вкáпува
ти, закáпувати.
врач (medicus) – лíкар, дóктор; детский
врач (pediater) – лíкар на дитчі хорóби
(недýги); по внутренним – лíкар на внý
трішні хорóби; глазной – лíкар на óчні
хорóби (недýги), окулíст.
врачебный (medicinalis) – лíкрський; -чеб
ное наблюдение – л. дóгляд; в. помощь –
л. допомóга; в. предписание – л. прпис,
вказівк; в. управление – л. упрáва, управ
лíння; в. участок – л. учáсток, дільнця.
врачевание – лікувáння, гόння; лікарю
вáння.
вращательный (rotativus) – обкружнй, ко
ловорóтний, кружáльний.
вращение (versio) – кружíння, крутíння; обер
тáння, повертáння.
вред – шкóда, вáда; вредитель – шкіднк.
вредить (nocere) – шкóдити, вáдити; шкóду
чинти.
вредный (nocens) – шкідлвий, шкодлвий,
вадлвий.
вредоносный (perniciosus) – шкідлвий, вад
лвий, лихй.
врезывание (incisio) – врíзування, втинáння.
временный (temporalis) – тимчасóвий; во
время – вчáсно.
врожденный (congenitus) – прирождéнний,
врóджений, прирóджений, прирóдний.
вростать, врости (incarnare) – вростáти,
врост.
вросший (incarnatus) – врóслий; вр. ноготь
(unguis incarnatus) – врóслий нíготь.
всасывание (absorptio) – всмóктування, вби
рáння, втягáння; -тельный – всисáльний,
[в]смоктáльний.

всеядный
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всеядный – вседний.
вскипание – закипáння.
вскипятить (recoquere) – закип’ятти; зокрó
пити; -пячённый – закипíлий, зокрóп
лений; вскипятить молоко – спрáжити,
закип’ятти, спáрити.
вскрывать (insecare) – розтинáти, розчин
ти, порóти, розрізáти; вскрыть – розітти,
розчинти, розрíзати; (нарыв) – розрíзу
вати, розрізáти; (труп) – розтинáти, ро
зітти; порóти, розпорóти; розчинти,
розчинти.
вскрытие (sectio) – рóзтин, розтинáння,
розчинння, требушíння; – трупа (auto
psia) – рóзтин трýпа.
вскрытый (о нарыве) – розрíзаний; (о трупе) – розттий, розпóротий, розчнений.
всплеск – плюск, плéскіт, -коту.
вспомогательный (adjuvans) – допоміч
нй, допомíжнй, помічнй.
вспотеть (sudorifere) – спíтнíти, упрíти.
вспрыскивание (injectio) – впóрскування.
вспухание (intumescentia) – спухáння; на
пухáння; набркнення; вспухать – пýх
ти, пýхнути.
вспухлый (tumidus) – напýхлий, набубн
вілий.
вспучивание (meteorysmus) – обдимáння,
дмýчка.
вспучивать, вспучить – обдимáти, -ся;
обдýти; -ченный – обдýтий; -вает живот – обдимáє живíт.
вспыльчивость – запáльність, гарячку
вáтість, зáпал, рóзпал.
вспыльчивый – палахкй, розпáлистий,
запальнй, гарячкувáтий, запáльчастий.
вставление – встáвлювання, вставлння.
вставной – вставнй, встáвлюваний, впрáв
люваний; вставные зубы – фальшві,
штýчні, вставнí зýби.
встряхивание – стрíпування, стрýсювання.
втирание (frictiones) – втирáння.
вторичный (repetatus, secundarius) – пов
тóрний, другоразóвий; secundarius – дру
гоступнéвий, секундáрний (вторнний);
в. период – другоступнéвий перíод.
втягивание (imbibitio) – втягáння, всмóк
тування, вбирáння.
втягивать, втянуть (imbibere) – втягáти,
вбирáти, всмóктувати; втягт, увібрáти,
всмоктáти.
втягнутость (concavitas) – вижолóбина,
увігнýтість, угнýтість, -тости.
вуалировать – вуалювáти.
вульвит (vulvitis) – вульвíт, запáлення со
ромíтні.

выделять

vulvovaginitis – вульвовагінíт, запáлення со
ромíтні й пíхви.
вход (aditus, isthmus); aditus – вхід, вхóду; в.
в желудок (cardia) – пршлунок; isthmus
faucium – вузинá пелькóва.
входящий № – вступнй.
вшивать, вшить – вшивáти, вшти; -вание –
вшивáння.
вшивый – вошвий; -вость (pediculosis) –
вошвість; нýжá.
выбрасывающий (ejaculatorius) – випóр
скуючий; ductus ejaculatorius – прохíд
сім’янóго випóрскувача.
выветривание – вивíтрювання.
вывих (luxatio) – звих, -ху; звхнення; 1.
completa – з. цілковтий; 1. habitualis – з.
звклий; subluxatio – пíдзвих, звих непóв
ний.
вывихнуть (luxare) – звихнýти, ввихнути,
вкрутити; ввернути.
вывихнутый (luxatus) – ввихнений, звх
нений, вкручений.
выворачивать (ectropere) – вивертáти, за
лýплювати, залупти.
выворот (век) (ectropion) – вворіт, -рόту
повíк; вивертáння повíк.
выгиб (curvatura) – зáкрут, кривинá; cur
vatura ventriculi – шлункóва кривинá.
выгибание, выпячивание – вигинáння,
випинáння; -ваться – випинáтись, вигинатися.
выгнаивать, -ся (suppurare) – згнóювати,
-ся; згноти, -ся.
выгребать (exacervare, eruere) – вигрібáти,
вигортáти, вигромáджувати.
выгребная яма – вигрібнá ма; ма на
смітт, смітнк.
выдавливание (expressio) – видáвлюван
ня, видýшування, вичáвлювання, витис
кáння.
выдалбливать, выдолбить – видóвбувати;
вдовбати; -бленный – вдовбаний.
выдающийся (eminens, prominens) – в
пнутий, вистáлий, вступлений; всуну
тий; видатнй (человек).
выделение (excretio, eliminatio) – вділ,
вділення; в. мокроты, слюны – відхíд,
хóду; витікáння, слизíння; (мн.) слизόти;
химич. – вділення.
выделения слизистые – слизóти; в. пос
леродовые (lochia) – вділення породóві,
уплáви. Див. “секреция”.
выделительный (secretorius) – видільнй.
выделять, выделить – виділти, вилу
чáти, вділити; выделять (слизь, слюну) – випускáти; в. пар – парувáти; вы

выдохнуться
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деляется мокрота – харкотння відхó
дить, витікáє, слизть.
выдохнуться, выдыхаться – вдихатися;
видихáтися.
выдувание (inflatio) – видувáння, видмýху
вання, видимáння.
выдыхание, выдох (exspiratio) – видихáння,
вдих; выдыхать, выдохнуть – види
хáти, видхувати, вдихнути; -тельный
(exspiratorius) – видихóвий, видихáльний.
выемка, вырезка (incisura); (вырезка) –
врізка; (выемка) – рівчачóк, жолобóк.
выжидать (expectare) – вижидáти; чекáти
когó, що, на кóго; вичíкувати, очíкувати.
выжигание – випáлювання, впал, випі
кáння; -гать – випáлювати, випікáти; (о
волосах) – висмáлювати.
выжженный – впалений, впечений, в
смалений.
выжидание – вичíкування, чекáння, дожи
дáння; -тельный – вижидáльний, чекáль
ний; -тельное положение – станóвище
вичíкування.
выжимание (exprimatio) – витискáння, ви
дáвлювання, вичáвлювання; -мание белья – викрýчування, оджимáння.
выжимать, выжать – витискáти, втис
нути; вичáвлювати, вигнíчувати; видáв
лювати, вдавити.
выжимки (piesma) – вчавки, видáвлини.
выздоравливание (reconvalescentia) – одý
жування, видýжування.
выздоравливать, выздороветь (reconva
lescere) – одýжувати, видýжувати; вичý
нювати, оздорóвíти, одýжати, вдужати.
выздоровление – оздоровлíння, одýжання.
выкашливать (expectorare) – викáшлювати,
вихáркувати; -шлянный – вкашляний,
вхаркнутий.
выкалывать, выколоть – викóлювати, в
колоти; виштркувати; -колотый – вко
лоний, вштрикнутий.
выкармливать, выкормить – годувáти;
вгодувати; -мленный – вгодуваний,
[в]годóваний.
выкатывать, выкатить – викóчувати, в
котити; выкачивать глаза – вивáлювати
(ввалити, влупити) óчі.
выкидыш (abortus) – вкидень, вкидок,
вливок, сплавн; абóрт; ранний вык. –
вбрудок, урóвище.
выкидыш иметь – стерти дитну; ск
нути дитну; произвести выкидыш –
зробти вкидень, зробти абóрт.
выкидышные средства (abortiva) – ури
внí, викиднí зáсоби.

выпуклый

выкисать, выкиснуть – укисáти, укснути.
выключать, выключить (excludere) –
виключáти, вилучáти, вимикáти; в
ключити, влучити, вмкнути; -чение
(exclusio) – включення, влучення; -чен
ный – включений, влучений, вмкне
ний.
выключатель – виклчник, вилýчник; в.
электрический – вимикáч (електрчні
вимикачí).
выкроить, выкраивать (exsecare) – вкро
їти, викрóювати.
выкрашивать, выкрасить – фарбувáти,
красти, вкрасити, пофарбувáти; -шен
ный – покрáшений, пофарбóваний, пома
льóваний.
вылечивать, вылечить – вилікóвувати, в
лікувати; вигóювати, вгоїти; вылечить
рану – вгоїти рáну.
вылечивание – вилікóвування, вигóюван
ня; -ченный – влікуваний, вгоєний,
(вкуруваний).
выливание – виливáння; -литый – влитий;
вллятий; -вать – виливáти.
вылущивать, вылущить (extirpare, exarti
culare) – вилýщувати, влущити; визéр
нювати, взернити; вылущить кому ру
ку, ногу – влущити (рýку, нóгу).
вылущение – вилýщування, вилýзування,
визéрнювання.
вымачивание (maceratio) – вимóчування.
вымирание – вимирáння; перевóдження;
-рать, -реть – вимирáти, вмерти; -мерший – вмерлий.
вымя (uber) – вм’я; воспаление в. – ocó
вище (Грінч.); сучье (собачье) в. – сýче
вм’я (болчка в зáлозах під пахвáми).
выносливость (patientia) – витривáлість,
-лости; терплчість; винóсливість.
выпадение (prolapsus) – випадíння, впад.
выпаривать – випáрювати; -енный – в
парений.
выпот (exsudatum) – впіт, -пόту; випóтина;
(лимфа) – пáсока.
выпотевание (exsudatio) – випотівáння.
выпотрошить (eviscerare) – втельбушити,
вбрати кишк.
выпрямление, выправление (extensio) –
випрóстування; виправлння; -лять – ви
прóстувати, виправлти, вирíвнювати; вы
прямитель – випрóстувач.
выпуклость (convexitas, prominentia) – опý
клість; впнутість, горбóвина.
выпуклый (convexus) – опýклий, опýкий,
пукáтий, пуклáстий, впнутий, горбóва
тий; -кло – опýкло, вгнуто.

выпуклая часть
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выпуклая часть – опýка; с выпуклыми
глазами – банькáтий; выпукло-вогну
тый – опýкло-вгнýтий; опукувто-вгнý
тий; двояко в. (convex) – двоопýклий.
выпучивать, выпучить – випинáти, ви
димáти; вып. глаза – впулити óчі, в
тріщити óчі; -ченные глаза – óчі вирлáті,
врячені; врла, баньк.
выпячивание – випинáння, віддувáння; в
пин; (только о губах) – відквáсювання.
выпячивать – випинáти; віддувáти; (о губах) – віддимáти, віддýти; выпячивать
губы, сжав в одну точку – шлити
(зшлити) гýби.
выращивать (cultivare) – вирóщувати, пле
кáти.
выражение – враз, -зу.
вырвать (о рвоте) (emetare) – вблювати,
вригнути (вульгарно); вырвало кого –
блювáв, зблювáв; ригáв хто.
вырезка (excitio) – врізка, вріз, -зу; вирí
зування.
выродок (degeneratus) – вродок, -дка; в
рід, -роду; виродиться – вродитися.
вырождаться (degenerare) – вирóджуватися,
перевóдитися, звóдитися; -ждаться национально – винародовлтися; выродив
шийся – звироднíлий.
вырождение (degeneratio) – вирóдження,
вирождéння, перерíд, -рóду; национальное в. – винародóвлення. Див. “дегенерация”.
вырывать, вырвать – виривáти, врвати;
в. волосы – вискубти, вскубти; в. зу
бы – зýби брáти.
высасыватель (aspirator) – висмóктувач; ви
сисáч.
высасывать, высосать – висисáти, вси
сати; висмóктувати, всмоктати.
выскабливание – вишкрібáння, вишкр
бування, вискромáджування, вскріб;
вискромáдження; -ать, выскоблить –
вискрібáти; вскребти, вискромáджувати;
вскромадити.
выслушивание (auscultatio) – вислýху
вання, вслухання, обслýхування.
выслушивать, выслушать (auscultare) –
вислýхувати, вслухати; обслýхувати, об
слýхати.
высморкаться – всякатися; -сморканный –
всяканий.
выстаивать – вистóювати; -стоянный –
встояний, встоялий.
выстилать (contegere) – вистелти, вистé
лювати; вимóщувати; -стланный – всте
лений, вмощений; -ние – вистéлювання.

вязкий

выстудить – встудити, вхолодити; высту
женный – встуджений, вхолоджений.
выстукивание (percussio) – вистýкування,
обстýкування; выстукивать – вистýку
вати, обстýкувати.
выступающий – вистачий; той, те, що
стирчть, стремть.
высыпь (exanthema) – всип, всипка; ви
сипáння.
высыпной (exanthematicus) – висипнй.
высыхание (xerosis) – висихáння; (сов.) –
всхнення.
вытачивать – витóчувати, вигóстрювати.
вытекать (effluere) – витікáти, виливáтися,
точтися; (каплями) – кáпати, скáпувати;
-ние – витікáння, випливáння.
вытеснять, вытеснить – витискáти, втисну
ти; випирáти, вперти; випихáти, впхати.
вытеснение – випирáння, витискáння, ви
пихáння; (сов.) – виперт, втиснення, в
пхання.
вытравить – втроїти: (из утробы плод) –
зганти (сов.) – зігнáти плíд; в. ядом – в
труїти.
вытравленный – втравлений; (о плоде) –
зíгнаний.
вытягивать, вытянуть (extendere) – ви
тягáти, втягти; (нити из ткани) – сотáти;
(в смысле высосать) – вссати.
вытяжение (tractio) – витягáння; тгнення.
вытяжка (extractum) – втяжка, екстрáкт.
выхаркивать, выхаркать (expuere) – ви
хáркувати, відхáркувати, вхаркати, від
хáркати.
выход (exitus) – вхід, -ходу.
вычистка – вичищáння, чщення; (мед.) –
вис[ш]крібáння.
вычленение (exarticulatio) – вилýщуван
ня, витинáння, втин; вычленять – ви
лýщувати, витинáти.
вышелушить – влущити.
выщелочить – взолити, відзолти, влу
жити, влугувати.
выщелоченный (о белье) – взолений, в
лужений.
выщипывать, выщипать – вищпувати;
вщипати; (о волосах) – вискýбувати, ви
скубáти, вскубти.
выщупать (palpare) – вмацати, влапати.
выяснение – виснювання, з’ясувáння, з’ясó
вування, вяснення; -сняться – виясн
тися, з’ясóвуватися.
вяжущий (adstringens) – терпкй, в’язкй.
вязкий – липкй, беручкй, глеювáтий;
-зкость – лпкість, гýстість, грýзькість,
глеювáтість, -тости.

вязкость жидкости
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вязкость жидкости – гýстість плну.
вялость (atonia) – млвість, квóлість (р. -лос
ти).
вялый (laxus, torpidus) – млвий, квóлий,
марýдний.

Г
Гаверсовы каналы (canaliculi Haversi) –
Гавéрсові рурочк; Гавéрсові канáльчики.
habitus – стать, загáльний вгляд будó
ви органíзму, гáбітус; habitus scrophu
losus – гáбітус (загáльний вгляд) скро
фульóзний, жовнувáтий; h. phtysicus –
гáбітус (вгляд) сухóтний.
газокалильный – газожáристий, накар
бóваний гáзом.
газометр – газомíр, газóметр.
газообмен – вміна гзів, газообмíна.
газообразный (aёroides) – газувáтий; га
зообразность – газувáтість; газóвість,
-вости.
гайморит (highmoritis) – гайморця, запá
лення Гáйморової дуплни (Г. нáдра).
Гайморова полость (antrum Highmori) –
Гáйморове нáдро; щéлепове нáдро.
галактостаз (galactostasis) – галактостáза,
спин видíлення молокá.
галакторрея (galactorrhoea) – галакторéя,
молокотéча.
galacturia – див. “chyluria”.
галактоцеле (galactocele) – галактоцéле,
торбинчáк молóчної зáлози.
галлюцинация (hallucinacio) – галюци
нáція, галюцинувáння, манá, омáна, при
мáра, вдиво; галлюцинация слуха –
слуховá омáна; галлюцинация зрения –
зоровá омáна.
галлюцинировать (hallucinare) – галюцину
вáти, мáти галюцинáцію, омáну, обмáру.
галоппирование – галопувáння.
галоппирующий (galoppicans) – скачýщий,
невпнний; pulsus haloppicans – скачý
щий пýльс (жвчик); febris haloppicans –
скачýща пропáсниця.
гальванометр (galvanometer) – гальванó
метр, гальваномíр, -ру.
гальванопунктура (galvanopunctura) – галь
ванопрóтин, гальванопунктýра, вкол галь
ванíчною гóлкою.
гальванотерапия (galvanotherapia) – галь
ванолікувáння, гальванотерапíя, лікувáн
ня електрчністю (елéктрикою).
ганглиозные клетки – ґудзовí комірк, клі
тни гангліóзні.

гастроспазм

ganglion (узел) – ґудз, вýзлик, вýзол, гáн
глій; ganglion ciliare, s. ophthalmicum –
вýзлик війовй (ґудз війовй); ganglion
сосcygeum – ґудз (вýзлик), гáнглій кýп
риковий; ganglion coeliacum, s. solare –
гáнглій (вýзлик) сóнячний.
гангрена (gangraena) – гангрéна, мертвця,
замéрлість, вогнéць, змертвíлість, -лости;
gangraena cavi buccalis – гангрéна ротовóї
дуплни; gangraena herniae – мертвця ки
л, змертвíлість кил; gangraena humida –
змертвíлість мóкра, мертвця мóкра, мер
твця гнилва; gangraena pharyngis –
мертвця горлна, м. горловá; gangraena
pulmonum – гангрéна (мертвця) легенéва;
gangraena senilis – мертвця старéча; gan
graena sicca – мертвця сухá; gangraena
symmetrica, Raynaudi – мертвця обопíль
на, м. Рейнода; gangraena vulvae – мер
твця соромíтні; gangraena emphysema
tosa – гангрéна (мертвця) гáзова; gan
graena nosocomialis – гангрéна (шпита
льóва) шпитáльна.
гангренозный (gangraenosus) – гангренóз
ний; зараженный гангреною – згангре
нóваний.
гастралгия (gastralgia s. cardialgia) – гас
тралгíя, біль шлункóвий (нервóвий); че
мíр, -ру; завíйна, завíйниця.
гастрит (gastritis, s. catarrhus ventriculi) –
гастрт, шлункóвиця; gastritis phlegmo
nosa – шлункóвиця флегмонóва, шлунк.
беховá; gastritis submucosa – шлункóви
ця підслизнíвчата; gastritis catarrhalis –
шлункóвиця катарáльна; gastritis chro
nica – шлункóвиця хронíчна; gastritis to
xica – шлункóвиця токсчна.
гастрогепатит (gastrohepatitis) – гастроге
патт, -ту; шлунко-печінкóвиця.
гастродуоденит (gastroduodenitis) – гастро
дуоденíт, -ту; запáлення шлýнку й 12-пá
лої кшки.
гастроколит (gastrocolitis = gastroenteritis) –
гастроколíт, -ту; шлункоободóвиця.
гастромаляция (gastromalacia) – розмк
шення шлýнку.
гастромегалия (gastromegalia) – надмíрне
збíльшення шлýнку.
гастропатия (gastropathia) – квóлість шлýнку.
гастропексия (gastropexia) – пришивáння
шлýнку до черевнóї стíнки.
гастроптоз (gastroptosis) – гастроптóза, шлýн
коздвг, зрýшення шлýнку (шлункóве).
гастроспазм (gastrospasmus) – гастроспáзм,
-му; шлункоскóрч, шлункостски, скорч
шлункóвий, стски шлункóві.

гастростомия
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гастростомия (gastrostomia) – гастростомíя;
утвóрення шлунконорці.
гастротомия – гастротомíя, шлункорóзтин.
гастроцеле (gastrocele) – шлункóва килá.
гастроэктомия (gastroectomia) – шлунко
втин, гастроектомíя.
гастроэктазия (gastroectasia s. dilatatio ven
triculi) – рóзтяг шлункóвий, рóзшир шлун
кóвий.
гастроэнтерит (gastroenteritis s. catarrhus
gastro-intestinalis) – шлýнкокишкóвиця,
гастроентерт.
гастроэнтеростомия (gastroenterostomia) –
гастроентеростомíя, сполýчення шлýнка
з кшкою.
гебефрения (hebephrenia) – гебефренíя; вид
юнáцького недоýмства.
гектический (hecticus) – гектчний, знес
люючий.
helminthiasis – див. “глисты”.
гематобласты (haematoblastes) – зáродкóві
червонокрíвці, гематоблáсти.
гематоген (haematogenum) – кровотвóрник,
гематогéн.
гематогенный (haematogenus) – крово
твóрний, гематогéнний.
гематома (haematoma) – гематóма, кров’к,
кров’янй óпух (ґýля); haematocele – ге
матоцéле, кров’янй óпух яйц (ячка);
haematochyluria – гематохілурíя, кровóмо
лóчосéччя; haematoma auriculae = othae
matoma – кров’янй нáростень вýха (вуш
нóї скóйки), кров’к вýха; haematoma fu
niculi spermatici – гематóма насінньóвого
мотузóчка, кров’к насінньóвого мотуз.,
кров’янй нáростень насін. мот.; haema
toma retrouterina – кров’янй óпух [по]зау
рáзовий, кров’к позаурáзовий; haematoma
spontanea – гематóма незалéжна (безпри
віднá), кров’янй óпух безпривіднй (не
знать з чóго); haematoma tunicae vaginalis
testis – гематóма пíхвовóї (пíхвянóї обо
лóнки ячка, гематóма піхвíвки ячкової;
haematoma vulvae – гематóма соромíтні.
haematemesis – кровáва блювóта.
haematocele – кров’янá килá.
haematometra – крововлив в урáзову дуп
лну, скýпчення місячкóвої крóви в урá
зовій дуплні.
гематомиэлия (haematomyelia) – гематоміє
лíя; крововлив у спиннй мóзок; апо
плексíя спинномозковá; грець спиннй.
Див. “арорlехіа spinalis”.
гематопневмоторакс (haematopneumotho
rах) – гематопневмотóракс, -су; повíтро
грýддя кров’сте (кров’янé).

геморрагия

гематоррахис (haematorrhachis) – гемато
рáхіс, -су; крововлив у хребникóвий ка
нáл.
гематосальпинкс (haematosalpinx) – гема
тосáльпінкс, -су; крововлив в урáзову
трубý.
гематурия (haematuria) – гематурíя, крово
сéччя; haematuria renalis – гематурíя нир
ковá, кровосéччя нирковé; haematuria ve
sicalis – гематурíя сечникóва, кровосéччя
сечникóве.
гемералопія (hemeralopia) – кýряча слі
потá, лунá (Грінч.), лунáвість; больной
куриной слепотой – лунáвий.
гемианопсия (hemianopsia) – геміанопсíя,
півзóрчість, -чости; [на]півзóрчість.
hemicrania – див. “мигрень”.
гемин (haeminum) – гемíн, -ну, кровокри
штáльник.
гемипарез (hemiparesis) – геміпарéза, пів
бíчна півпаралíза.
гемиплегия (hemiplegia) – геміплегíя, па
ралíза однóї половни тíла, паралíза
однобíчна; hemiplegia spastica infantum –
геміплегíя судóмна (скорчов) дитча,
паралíза однобíчна судóмна дитча; he
miplegia cerebralis posthaemorrhagicum –
геміплегíя мозковá після крововливу;
паралíза однобíчна після крововливу в
головнй мóзок.
гемоперикардий (haemopericardium) – ге
моперикáрдій, кровоосéрдя; осéрдя кро
в’янé, кров’сте; осéрдиця кров’янá, кро
в’ста.
гемоглобин (haemoglobinum) – гемоглобíн,
-ну; кровокрáсник, кровобáрвник.
гемоглобиновый (haemoglobinicus) – ге
моглобíновий, кровобарвникóвий, крово
красникóвий.
гемофилия (haemophilia) – гемофілíя, кро
вотéч[н]ість врóджена.
haemoptysis – кровохáркання, кáшель з
крóв’ю; h. tuberculosa – кровохáркання
горбковчне (туберкульóзне).
haemoptoё – кровохáркання. Див. “haemop
tysis”.
геморрагия (haemorrhagia) – геморагíя, кро
вовлив, кровотéча; haemorrhagia ante par
tum – кровотéча у вагітних, кровотéча допо
логóва; haemorrhagia cerebri – геморагíя
мозковá, крововлив мóзку; haemorrhagia
cerebri neonatorum – геморагíя (крововлив)
мозковá у народжéнців; haemorrhagia се
rеbelli – геморагíя мозóчкóва; haemorrhagia
conjunctivae – крововлив під сполучн
(спійн); haemorrhagia gravidarum – кро

геморрагический
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вотéча у вагітнх; haemorrhagia intestina
lis – кровотéча з кишóк, кровотéча з киш
ківникá, к. кишківникóва; haemorrhagia me
dullae spinalis – див. haematomyelia; hae
morrhagia retinae – крововлив у сіткíвку;
haemorrhagia traumatica – геморагíя від
трáвми, крововлив забійнй; haemorrha
gia umbilicalis – крововлив у пупéць, кро
вовлив пупцéвий.
геморрагический (haemorrhagicus) – гемо
рагíчний, кровотéчний; nephritis haemor
rhagicus – геморагíчний нефрт (нирко
вця).
геморрой (haemorrhoides) – почечýй, гемо
рóй, óход, -ду; геморроидальник жен
ский (раст.) – гірчáк, почечýйник; гемор
роидальный – почечýйний; гемороїдáль
ний; геморроидальные шишки – оходó
ві, гемороїдальні жиляк.
гемостаз (haemostasis) – гемостáза, крово
спн.
гемотерапия (haemotherapia) – гемотерапíя,
лікувáння крóв’ю й кров’янóю сирóваткою.
генеалогия (genealogia) – родовíд, -вóду;
генеалóгія.
генерализация (generalisatio) – узагáльню
вання, генералізáція.
генерация (generatia) – похóдження; поко
лíння, генерáція.
genu valgum – вкривлення ніг (нoг) колí
ном всерéдину; клишонóгість, з колíном
всерéдину.
genu varum – вкривлення ніг (нoг) колíном
назóвні, клишонóгість, з колíном назóвні.
genus (род) – рід (рóду); порóда.
Gentiana cruciata – матернка, товстýха.
hepar adiposum – зажирíлість печíнкoва;
жрна печíнка.
гепаталгия (hepatalgia) – гепаталгíя, печíн
кові кóльки.
гепатаргия (hepatargia) – гепатаргíя; печíн
кова недостáтність, -ности; недостáтність
печíнки.
гепатит (hepatitis) – гепатт; -ту; печінкó
виця, запáлення печíнки; hepatitis bi
liaris – печінкóвиця жовчовá; hepatitis
interstitialis chronica = cirrhosis hepatis –
гепатт (печінкóвиця) промíжний, дов
гочáсний (затяжнй, довготривáлий); ци
рóза печíнкова; hepatitis interstitialis hype
trophica – печінкóвиця промíжна буйнá,
переріснá; hepatitis parenchymatosa (diffu
sa) acuta – печінкóвиця м’якушнá розплв
часта (розлвчаста) гóстра (див. atrophia
hepatis acuta flava); hepatitis purulenta –
печінкóвиця гнойовá, гнойовк печíнко

гиалиновый

вий; hepatitis suppurativa – див. hepatitis
purulenta; hepatitis syphilitica – печінкóви
ця пранцьовá.
гепатизация (hepatisatio) – упечінкувáння,
спечінкувáння, гепатизáція; hepatisatio pul
monis rubra легенéве червóне спечінку
вáння; червóне спечінкувáння легéнів;
hepatisatio pulmonis grisea – сíре спечін
кувáння легéнів (легенéве).
гепатодиния (hepatodynia) – гепатодинíя,
постíйний біль у печíнці.
гепатолит (hepatolith) – гепатолíт, жовчéвий
камінéць печíнки.
гепатоптоз (hepatoptosis) – гепатоптóза,
опýщення печíнки.
гепатотомия (hepatotomia) – гепатотомíя,
рóзтин печíнки.
гербарий (haerbarium) – гербáрій, зільнк,
травнк.
гермафродит (hermaphroditus) – гермафро
дт, двоснáстий; гермафр. женского рода –
гермафродит-дівчýр; hermaphroditismus ve
rus – спрáвжній, правдвий гермафроди
тзм (двоснáстість); hermaphroditismus
spurius – неспрáвжній, неправдвий герма
фродитзм.
герметический (hermeticus) – герметчний,
щільнй, щтний.
hernia – кил, ґилá. Див. “грыжа”.
герниотомия (herniotomia) – клорозтн,
-ну; герніотомíя.
геронтоксон (gerontoxon, a. arcus senilis) –
геронтоксон, -ну; старéча дугá (змут
нíлість рогíвки вузéнькою дугóю по крáю
її у старх людéй).
герпес (herpes) – гéрпес; пухирцí, пухрча
тий лишáй.
herpes соrnеае – гéрпес рогíвки, пухрчатка
рогíвки.
гетерохилия (heterochylia) – гетерохілíя,
раптóва змíна шлункóвого сóку.
гетеродистрофия (heterodystrophia) – гете
родистрофíя, рóзлад рóзвитку дитни
внáслідок штýчного годувáння.
гетеролизин (heterolysin) – гетеролізн; твó
риво, що розчинє клітни тварн инш.
рóду.
гетерометропия (heterometropia) – гетеро
метропíя, різнозóрість, -рости.
гиалиновый (hyalinosus) – склстий, про
зóрий, гіялíновий; гиалиновые цилин
дры – склсті вальцí, гіялíнові цилíн
дри; гиалиновый хрящ (cartilago hy
alinosus) – гіялíновий хрящ; гиалиновое
перерождение (degeneratio hyalinosa) –
гіялíнове перерóдження.

гибкий
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гибкий (elasticus) – гнучкй, гинкй, бга
чкй, гнýчий.
гибкость (flexibilitas) – гнýчкість; гнýчість,
-чости.
гигантизм (gigantismus) – гігантзм, -му;
велетéнський зріст.
гигиена (гіґіна); гигиенический – гіґіє
нíчний.
гигрома (hygroma) – гіґрóма, óпух слизо
вóго капшукá.
гигрометр (hygrometer) – вогкомíр, гіґрóметр.
гидравлический (hydraulicus) – гідравлíчний.
гидраденит (hydradenitis) – гідраденíт, за
пáлення потовх зáлоз.
гидрат окиси калия – потáсовий воднóкис;
гідрáт óкису кáлію.
гидремичный (hidraemicus) – гідремíчний,
водокрів’янй, водвий.
гидремия (hydraemia) – водокрíв’я, гідремíя.
гидроартроз (hydrоarthrosis) – гідроартрóза,
суглóбова воднка.
hydrops – воднка, воднця. Див. “водянка”.
гидронефроз (hydronephrosis) – гідронефрó
за, воднка нирковх мсок.
гидротерапия, гидропатия (hydrotherapia) –
водолікування, гідропáтія, гідротерапíя.
hydrothorax – водогрýддя, гідротóракс.
гидрофобия (hydrophobia) – водожáх, водó
боясть, гідрофобíя, скаженíвка; сказ, -зу.
гидроцеле (hydrocele) – гідроцéле, вóдяна
калиткóва килá.
гидроцефалия (hydrocephalia) – водоголíв’я,
гідроцефалíя.
гимен (hymen) – гíмен, дівóча перéтинка, ді
внка; hymen annularis – гíмен (дівóча пе
рéтинка) обручкувáтий; hymen cribrifor
mis – гíмен ситчáстий (діркувáтий); hymen
semilunaris – гíмен півмíсячний (молоди
кóвий).
гименоррафия (hymenorrhaphia) – гімено
рафíя, зшивáння дівнки.
гимнастика – гімнáстика; -стический – гім
настчний.
гинатрезия (gynatresia) – гінатрезíя, зарó
щення жінóчого прирóдження.
gingivitis – яснця; запáлення сен; ясневця,
гінгівíт; gingivitis mercurialis – ясн[ев]ця
живосрібловá; яснця живосріблянá; gin
givitis scorbutica – ясн[ев]ця скорбýтна,
ясн. гнильцéва.
гипералгезия (hyperalgesia) – гіпералгезíя,
підвщене почутт бóлю.
гиперемия (hyperaemia) – гіперемíя; пере
крóвлення, кровонаплв; гиперемичес
кий – гіперемíчний, перекрóвлений; hy
peraemia conjunctivae chronica – гіперемíя
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(перекрóвлення) сполучнí (сполýчниці)
хронíчна (довготривáла).
гиперестезия (hyperaesthesia) – надвразл
вість, збíльшена чýлість, дотклвість, гі
перестезíя.
гиперкератоз (hyperkeratosis) – гіперкера
тóза, надмíрний ріст роговóго шáру шкíри.
гиперплязия (hyperplasia) – див. “гипертро
фия”.
гиперсекреция (hypersecretio) – гіперсек
рéція, збíльшене видíлювання.
гипертермия (hyperthermia) – гіпертермíя,
перегрівáння.
гипертрофия (hypertrophia) – гіпертрофíя,
перéріст, вибулість, рóзшир; гипертро
фический – гіпертрофíчний, вибулий,
перерóщений; гипертрофия викарная
(hypertrophia vicaria) – гіпертрофíя (пе
рéріст, вибулість) вікáрна (заступнá);
гипертрофия компенсаторная – гіпер
трофíя компенсатóрна.
гиперхлоргидрия (hyperchlorhydria) – гі
перхлоргідрíя, збíльшення солянóї кис
лот в шлýнку.
гипестезия (hypaesthesia) – гіпестезíя; змéн
шена чýлість, чутлвість, -вости.
гипноз (hypnosis) – гіпнóза; гипнотизиро
вать – гіпнотизувáти.
гипоазотурия (hypoazoturia) – гіпоазотурíя,
змéншення азóту в сéчі.
гипоплазия (hypoplasia) – гіпоплазíя, недо
рóзвиток, недорозвнення.
гипоспадия (fissura uretrae inferior) – сече
норця долíшня (нжня), гіпоспадíя.
гипостаз (hypostasis) – кровоспн, гіпостáза.
гипотеза – гіпóтеза, припýщення.
гипохилия (hypochylia) – гіпохілíя, змéншен
ня шлункóвого сóку.
гипохлоргидрия (hypochlorhydria) – гіпо
хлоргідрíя, змéншення солянóї кислот.
гипс (gypsum) – гіпс, -су; г. жженый – пá
лений гіпс.
гистерэктомия (hysterectomia) – втин урá
зу, уразовтин, гістеректомíя.
hysteria – гістерíя; hysteria traumatica – гіс
терíя травматчна (забійнá).
hysterocystocele – урáзово-міхурóва килá.
гистероцеле (hysterocele) – гістероцéле, урá
зова килá.
гистероэпилепсия (hysteroepilepsia) – гіс
тероепілепсíя, брса.
главкома (glaucoma) – главкóма, зелéна по
лýда, зелéний мóрок, зелéна водá.
гладкий (glaber) – рíвний, гладéнький, плав
кй; гладкие мышцы – гладéнькі мýс
кули, м’зи.
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глаз (oculus) – óко; (ум.) óчко; (мн.) óчі; оче
нта; о глазах на выкате – врла, баньк,
бáлухи; в глаза – в óчі, у вíчі; за глаза –
позáочі; с глазу на глаз – вíч-нá-вíч, сáмнá-сáм; невооруженный гл. – гóле, прó
сте óко; закрыть гл. – заплщити óчі; с
гноящимися глаз. – капрáвий; испор
тить от напряжения гл. – вдивити óчі;
одним глазом – на однó óко; с глазами,
веки которых выворочены или растянуты в стороны – видроóкий; глаза закрывши – сліпмá, óсліп; смежить гл. –
замрýжити óчі; туман в гл. – прморок,
прмрак в очáх; частини ока: �����������
bulbus oculi – óчна бáнька; camera anter. – перéдня
кáмера; саnalis lacrimalis – слізнй канáл;
chorioidea – жльна оболóнка; conjuncti
va – сполýчниця; cornea – рогíвка; corpus
ciliare – вíйкове тíло; corpus hyaloideum –
склсте тíло; dilatator pupillae – зінчний
розтягáч; fornix conjunctivae – сполуч
нчне склепíння; fovea central. retinae –
центрáльна мка сіткíвки (ретни); iris –
весéлкова оболóнка; lens crystalina –
криштáлик, сóчка; nervi ciliares – нéрви
вíйковí; papilla n. optici – ппка зоровóго
нéрву; punctum lacrimale – сльозовá крáп
ка; pupilla – зінця; retina – сіткíвка (ре
тна); saccus lacrimalis – слізнй мішóк;
sclera – склéра, твердá óчна оболóнка;
sphincter pupillae – затягáч зінчний; zona
ciliaris – вíйковий поясóк; axis oculi – óчна
вісь; macula lutea – жóвта плма; stratum
pigmenti – пігмéнтовий шар; corpus vitreum – склсте тíло; supercilium – бровá.
глазница (orbita) – орбíта; óчна мка, запá
дина.
глазной (orbitalis) – óчний; глазное яблоко
(bulbus oculi) – óчна бáнька, óчне блуко;
глазной врач – óчний лíкар, окулíст; глаз
ная примочка – óчна примóчка; примóч
ка для очéй; глазные операции – óчні
оперáції; enucleatio bulbi – вибирáння
óка; enucleatio lentis – вибирáння кри
штáлика, сóчки.
глазные болезни (óчні хорóби, недýги); ca
taracta – катарáкта, полýда óчна, полýда
на óці (на очáх); chorioiditis – хоріоїдит,
запáлення óчної оболóнки (жильнí), жиль
нця; conjunctivitis – кон’юнктивíт, спо
лучнця (спійнця); див. “конъюнктивит”; keratitis – кератит, запáлення ро
гíвки, рогівнця; leucoma – більмó ро
гíвки; panophthalmitis – гнойовé запáлення
óка; retinitis – сітківнця, ретинíт; scleri�������
tis – склерт, запáлення твердóї (зóвніш
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ньої) óчної оболóнки; trachoma – трахóма,
сухй вóлос; xerosis – сýхість сполучнí
(сполýчнці).
глазомер – окомíр; на глазомер – на óко, як
óком змíряти.
глазурь, эмаль (ebur) – полва; полво,
глазýра, емáля.
гланда (amygdala) – мигдáлова зáлоза, миг
дáлик; гланды на шее – жóвна.
Глауберова соль – сірчанокслий нáтрій;
Глáвберова сіль.
гликоген (glycogen) – солóдень, глікогéн.
гликозурия (glycosuria) – цукросéччя, глі
козурíя, глікозосéччя.
глина (argilla, bolus) – глна; глина фарфо
ровая – глнка, каолíн; глина фаянсовая – мулá (фансова); глинистый –
глнястий, глинкувáтий, глеювáтий.
глинобитный – валькóвий, валькóваний,
лямпáчний.
глинозем (aluminium) – глинозéм.
глиома (glioma) – гліóма, нáростень з нер
вóвої злýчнотканни.
Глиссонова капсула (capsula Glyssoni) –
Глісóнова кáпсула, Глісóнів капшýк.
глисты (helminthiasis) – глистянá хорóба,
глист; (един.) глист, глистк; ������������
taenia echinococcus hepatis – ехінокок, ціп’к пухр
частий, печíнковий; cestodes – глист, глис
тюк смужчáсті; глист стріччáсті, бид
чáсті ціп’як; trematodes – глист, глистю
к ссунцí; nematodes – глист, глистюк
окрýглі; ascaris lumbricoides – глистк,
аскарда людськá; oxyuris vemicularis –
глистючóк, глистá дитча; trichocephalus
dispar – волосоголóвець; ankylostomum duo
denale – ссунéць 12-типáлої кшки; ������
distomum hepaticum – ссунéць печíнковий; tae����
nia solium – ціп’к свинчий, солітéр; ленточная глиста (taenia) – ціп’к; ����������
taenia mediocanellata s. saginatta – ціп’к волóвий.
Див. “двуустка”.
глицерин (glycerinum) – гліцерн.
глобулин (globulinum) – глобулíн, -ну;
глобулинурия (globulinuria) – глобулíн у
сечі, глобулінурíя.
glossitis – язикóвиця, запáлення язикá.
глотание (deglutinatio) – ковтáння, глитáн
ня; затрудненное глотание – утрýдливе,
сутýжне ковтáння; глотательный – ков
тáльний; глотать, глотнуть, проглотить –
ковтáти, ковтнýти; глитáти, глитнýти, про
гли[т]-нýти.
глотка (pharynx) – прóлиг, гóрло; глоточ
ный – горловй, проликóвий (�������
pharyngeus); isthmus faucium – вузинá пелькóва
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(пéлька); sphyncter pharyngei – затягáч гор
ловй (проликостискáч); pharyngismus –
проликоскóрч; pharyngitis – проликовця,
фарингíт.
глоток (haustus) – ковтóк, -тка.
глубокий (profundus) – глибóкий.
глуповатый, глупый (stultus) – придуркувá
тий, недоýмнуватий, недóум, недоýмок,
пришелéпуватий.
глухой (surdus) – глухй; глухой (звук) –
здýшений, приглýшений, безгýчний.
глухота – глухотá, глýхість, -хости.
глухонемой (surdo-mutus) – глухонімй.
глюкоза (glucosa) – глюкóза.
гнев – гнíв, гнíвання.
гнездо – гніздó, кýбло; гнездиться – гніздтися.
гнездный (locularis) – огнськовий; гнез
дные поражения – огнськóві пошкó
дження.
гниды (lentes) – гнди.
гниение (sepsis, putrefactio) – гнитт; начало гниения – загнивáння; гниение зу
ба – спорохнявíння.
гнилокровие (septicaemia) – гнилокрíв’я,
септицемíя.
гнилостный (septicus) – гнилвий, гниль
нй, гниттьовй; гнилостный яд – гни
лзна; гнилé трíйло.
гниль (putor, saprotes) – гниль, гнилзна,
гнилтина, гнилл; гнильё – гнилл.
гниляк (sapraemica) – гнилк, гнилвець.
гниющий (putrescens) – гничий; порóхня
вий (зуб); гнильнй.
гноевица – гнилá гарчка.
гноекровие (pyaemia) – гнойокрíв’я, гнойо
вця, піемíя.
гноеродный (pyogenicus) – гнойотвóрчий;
гностий.
гноетечение (pyorrhoea) – гнойотéча, гно
йотíк; гноетечение ушное – вушнá гнойо
тéча.
гноиться (suppurare) – гнотися; (о ране) –
ятртися; (о глазах) – капрáвіти, закисáти.
гной (pus) – гній, (р.) гнóю; (из раны, на
рыва) – брýд; (из глаз) – кислк; затя
нуться гноем – засніттися.
гной (при гоноррее) – збур; заключаю
щий в себе гной (ichorosus) – гноянй,
гнійнй, гнилизнй; pus bonum et laudabile – гній густй, жовтувáтий.
гнойливость (глаз) (ophthalmopyorrhoea) –
капрáвість, -вости.
гнойник (abscessus) – гнок, -кá; гнонка,
гнійнця, абсцéс; a. sudoriparus – а. пітнóї
зáлози; абсцесс вскрылся – гноякá прор
вáло. Див. “абсцесс”.
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гнойничок (abscessus) – гноночка.
гнойный (purulentus) – гнойовй, гноянй,
гнійнй; гнойное воспаление печени
(hepatitis purulenta) – гнойовá печінкóви
ця, гнойовé запáлення печíнки.
гноящийся (suppurativus) – гничий.
гнусить, гнусавить – гугнвити, гунвити,
гугнти, гундóсити; гнусливый (гнуса
вый) – гугнвий, гýнявий, гундóсий.
говорливость – балаклвість, балакýчість,
говорчість, -чости.
говядина, мясо – м’со; (коровье) – лови
чина; (воловье) – бична, волóвина.
говяжий – ловичий, волóвий, бичáчий, ко
рóв’ячий.
голенастый – цибáтий, голінáтий.
голень (crus) – гомíлка, голíнка.
голова (caput) – головá; (ум.) голíвка; от
рубить кому голову – стти комý гóлову;
стинáти гóлову; закружилась голова у
кого – запáморочилась головá; голову
ломит – гол. лотóчить.
головастик – пýголовок; головáнь.
головка – голíвка; capitulum ulnae – голíвка,
ліктíвки.
головокружение (vеrtigo) – запáморока; зá
ворот у головí, зáкрут у головí.
головчатый (capitatus) – голíвчатий, голíв
кувáтий; os capitatum – голíвчаста кíстка.
голод, голодание – гóлод, голодувáння; (изголодание) – зголоднíлість; голодать –
голодувáти.
голосовой (vocalis) – голосовй; ligamen��������
ta vocalia – голосові звзки, голосник;
vocalia spuria – голосник неправдві;
голосовая щель (rima vocalis) – голосовá
щілна; ligamenta vocalia vera – голосовí
звзки неправдві; голосовое дрожание
(fremitus pectoralis) – голосовé бренíння.
гонагра (gonagra) – гонáгра. артритзм ко
лíнного суглóба (улóми в колíні).
гонит (gonitis) – гонíт, -ту; коліносуглóбиця;
gonitis gonorrhoica – коліносуглóбиця збу
ровá (гонорóйна); gonitis rheumatica acuta – коліносуглóбиця ломцéва гóстра; go
nitis tuberculosa – коліносуглóбиця гор
бковчна (туберкульóзна).
гонококк (gonococcus) – збуровá двокýлька;
гонокóк.
гоноррея (gonorrhoea) – гонорéя, збурця,
трпер; gonorrhoea articulationum – гоно
рéя, збурця суглóбів; g. conjunctivae –
спійнця (сполучнця) збуровá; g. endo
cardii – середносéрдиця збуровá; g. epi
dydimus – над’яйкóвця збуровá; ���������
g. testiculi – яйкóвця збуровá; g. urethrae – збу
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рця, трпер, сечівникóвиця збуровá; g.
uteri – урáзниця збуровá; g. vaginae –
піхвовця збуровá, збурця піхвовá; g.
vesicae urinariae – сечникóвиця збуровá;
g. vulvae – соромітн[н]ця збуровá, збу
рця соромíтні (вýльви); g. glandis penis
(balanitis) – жолуднця збуровá.
гоноройный (gonorrhoicus) – гонорóйний,
збуровй.
горб (gibbus) – гóрб; задний г. (kyphosis) –
зáдній горб; передний (lordosis) – перéд
ній; (людина) – малигувáта; горбýн, гор
бáнь; горбáч, горбуньóк.
hordeolum – див. “ячмень”.
гордость (чувство) – гóрдість, гордовтість,
-тости; (проявление и предмет гордо
сти) – гóрдощі; (надменность) – пихá, -х.
горелка – пальнк; гор. газовая Бунзена –
Бýнзенів гáзовий пальнк.
горение – горíння, пáлення.
гореть – горíти, пашíти; горит во рту –
печé в рóті; щека горит – щокá пашть;
рана горит – рáна горть.
горечавка, горчанка (Gentiana) – терлч,
товстýха, лихомáнник, ґенціна.
горечь (о вкусе) – гíркість, гіркотá; иметь
горечь (горький вкус) – горенти.
горизонт – óбрій, горизóнт, виднокрýг; го
ризонтально – горизонтáльно, позéм
но, лéгма; горизонтальный – горизон
тáльний, позéмний, лежáчий.
горло, см. глотка; дыхательное горло –
трахéя, дхавка; (ум.) – дхальце, дшка.
горловой – горловй, горлянй; горлосе
чение (laryngotomia) – горлорóзтин, ларин
готомíя.
горный – гірськй, гірнй.
гороховидный (pisiformis) – горохувáтий;
гороховидная косточка (os pisiforme) –
горохувáта кíстка; горóшина.
горсть – жмéня.
гортанный (laryngeus) – гортáнний, горло
вй, горлянй; гортанная щель (rima
glottidis) – горлнкова щілна.
гортань (larynx) – горлнка, гортáнь; car
tilago arytaenoideae – черпакóвий хрящ;
cart. cricoidea – перснéвий хрящ; с. thy
reoidea – щитовй х. (борлакóвий); с. trit��
������
icea – зернувáтий х.; с. epiglottica – над
горлнковий х.; laryngooedema – нáбряк
горлнки; laryngostenosis – горлозвузíння,
стенóза горловá; laryngospasmus – гор
таноскóрч; laryngitis – гортáнниця, ларин
гíт; laryngotomia – горлорóзтин, ларинго
томíя.
горчица (sinapis) – гірчця; горчишник

грань

(sinapismus) – гірччник, синапіз; гор
чичный – гірччний.
горшок ночной – уринáл.
горький (amarus) – гіркй; горьковатый –
пóгіркий, гіркувáтий, пригíрклий, гірчáс
тий.
горючий (материал) – палкй, пальнй, го
рчий.
горячечный (delirius) – горячкóвий; горя
чечный бред – гарячкóве мачення (мая
чíння).
горячка (febris) – гарчка, палчка, в[о]гне
вця, пал; белая горячка (delirium tre
mens) – бíла гарчка, запійнé (п’янцьке)
маячíння (мачення); быть в горячке –
на гарчку лежáти; родильная горячка
(febris puerperalis) – гарчка (палчка)
породóва, пропáсниця породóва; тифо
идная горячка (febris typhoidea) – га
рчка тифоподібна, гарчка тифста (ти
фовста); желтая горячка (febris flava) –
жóвта гарчка, жовта пропáсниця. Див.
“лихорадка”.
горячность – гарчність, пáлкість, зáпал.
госпиталь (nosocomium) – шпитáль; госпи
тальный – шпитáльний; госпитальная
гангрена – шпитáльна гангрéна (шпита
льóва г.), вогнéць.
Гофманские капли (guttae Hoffmani) –
Гофманові кáплі; Г. крáплі.
градус (gradus) – грáдус, ступíнь, (-пен);
градусник (thermometer) – грáдусник,
тепломíр; градусный – грáдусний, теп
ломíрний.
грам – грам, -му.
Граафовы фолликулы [folliculi oophori
vesiculosi (Graafi)] – пухрчасті яйникóві
мішéчки (Ґраáфові); theca folliculi – фолі
кулрний (мішéчковий) покрівéць; liquor
folliculi – фолікулрна рідинá (плин).
граненый – рубчáстий, гранчáстий.
граничить (demarcare) – межувáти.
граница – межá; грань, -ни.
гранула (granula) – зерéнце; грануляции
(granulationes) – гранулції, зéрнятка; gran.
erethicae – г. дражлві; грануляционная
ткань – грануляцíйна, зерняста тканна.
гранулема (granuloma) – зернк, зернстий
нáростень, гранульóма; �����������������
granuloma fungoides – гранульóма грибчáста, мікóза гриб
чáста на шкýрі; granuloma annulare – гра
нульóма каблучкувáта.
гранулирование (granulatio) – гранулювáн
ня, зéрнения.
гранулировать – гранулювáти.
грань – грáнка; грань, -ни; руб, пруг.

графоспазм
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графоспазм (graphospasms) – писарськй
скорч, писарськá судóма.
graviditas – вагíтність, -ности. Див. “беременность”.
гребень (crista) – грéбінь (-беня), гребінéць;
crista galli – г. пíвня, півньовй гребінéць,
пíвнячий; crista intertrochantherica – між
оворóтній грéбінь.
гребенчатый (pectinatus) – гребенстий,
гребінчáстий.
гребневидный – гребінстий, гребнювáтий.
гремучий газ – гримýчий газ, гремлчий газ.
гримасничать – гримасувáти, кривтися,
викривлтися; гримасы – гримáси, кри
вá мíна.
грипп (gryppus) – грпа, інфлуéнца.
гроб – трунá, домовна; гробовая крышка – вíко.
гроздевидный – [ґ]гронстий, гронувáтий,
грончáтий.
гроздекокк (staphylococcus) – ґронк; гро
новк, стафілокóк.
гроздь (staphyla) – ґрóно, ґрóна, кéтяг, ктиця.
громко – гóлосно, гýчно; громкий – голос
нй, гучнй, гомінкй.
грохот – гýркіт (-коту); гуркотáння, гур
котнéча.
груди ����������������������������������
(mamma) – грýди, грудь; ����������
areola ���
mammae – груднé кружáло; ductus lactiferi –
молóчні прохóди; gl. sebaceae – сáльні
зáлози; lobi mammae – груднí частк
(ділянк); papilla m. – груднá ппка; sinus
lactiferus – затóка молóчна.
грудница (mastitis) – мастт, -ту; молóчниця,
запáлення молóчної зáлози; mastitis
��������������
puerperalis – (мастт) молóчниця породóва.
грудной (pectoralis) – груднй, груднний,
огрýдний; грудная кость (sternum) –
груднна; грудная клетка (thorax) –
огрýддя; грудная полость (cavum thoracis) – огрýдна дуплна; грудной ребе
нок – немовлтко, запáзушна дитна,
пригрудчá; грудная жаба (angina pectoris) – дáва груднá, жáба груднá.
грудо-брюшная преграда (diaphragma) –
діяфрáгма, груднно-черевнá перéтинка;
грудо-брюшный нерв – груднно-черев
нй нерв; грудо-брюшный нарыв (abs
cessus subdiaphragmalis) – гнойовк під
діяфрагмáльний. Див. “диафрагма”.
грудь (pectus) – грýди, грудна; грудь впа
лая – запáдисті грýди; открытая грудь –
відлóнені грýди; грудь куриная (pectus
carinatum) – кýрячі грýди.
группа – грýпа, гурт, гуртóк.
грустный – сумнй, засмýчений, зажýрений.

гутаперча

грушевидный (piriformis) – грушкувáтий.
грыжевой (hernialis) – ґлавий, клавий.
грыжа (hernia) – гилá, ґилá, килá; hernia abdominalis – черевнá к.; hernia acquisita – килá
придбáна, здобýта; hernia adiposa – товщовá
к., hernia artificialis – штýчна к.; hernia atypica – атипíчна к.; hernia congenitalis –
урóджена к.; hernia cruralis – стегновá к.;
hernia directa – прóста к.; hernia irreductibilis – незаправнá к.; hernia lineae albae – к.
бíлої смýги; hernia meningocellis – мозковá
к.; hernia muscularis – м’язовá к.; hernia
obturatoria – затульнá к.; hernia omentalis –
чепцéва к.; hernia pectoralis – груднна к.;
hernia scrotalis – калитковá к.; hernia trau�����
matica – забійнá, травматчна к.; ����������
hernia um���
bilicalis – пуповá к.; hernia vesico-urinaria –
сечникóва к.; грыжу имеющий – килýн
(киликувáтий), клавий; hernia uteri – килá,
ґилá урáзова; hernia inguinalis – пахвнна
килá; hernia epiploica – чепцéва килá, ґилá;
ущемленная грыжа (hernia incarcerata) –
килá, ґилá защéмлена.
грыжесечение (herniotomia) – килорóзтин,
герніотомíя.
грязелечебница – грязьолікáрня; грязеле
чение – грязьолікувáння; грязевые ван
ны – грязьовí купéлі, вáнни.
грязь – грязь, болóто, бруд, нéчисть, кал,
грязка; грязь потная на теле – леп, ту
рця; грязь на голове у малых детей –
тíмениця.
губа (labium) – губá, гýбонька; 1. leporinum –
губá зáяча; (человек с заячей губой) –
тргуба; губы отвислые – кáпиці, вáрги;
labia pudenda majus et minus – (большая
и малая срамные) – велка й малá соро
мíтні гýби.
губастый (labiosus) – губáтий.
gubernaculum – пóвід, стернó, вíжка; gu
bernaculum Hunteri – Гýнтерів пóвід (яй
цепóвід).
губка (spongia) – гýбка; речная губка – бодга.
губчатый, ноздреватый (spongiosus) – губ
кóватий, губчáстий, дірчáстий, ніздрáтий.
gumma syphilitica – ґýма пранцьовá (си
філітчна); вузлстий третнéвий пран
цьовк.
гуммозный (gummosus) (сифилис) – гумóз
ний, третнéвий сфіліс (прáнці); (пла
стырь) – гýмовий.
гусиная кожа (cutis anserina) – гýсяча шкý
ра, сроти.
густой – густй, ряснй,
гутаперча – гутапéрча; гутаперчевый –
гутапéрчовий.

Давить
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Д
Давить, жать – давти, гнітти, тснути,
душти, чавти; давит грудь – у грýдях
тсне; стски в грýдях; грýди стискáє.
давление – тиск, тснення, нáтиск, пóтиск,
натискáння, нáгніт; (физич.) – тснення,
тиск, гніт; внутрибрюшное давление –
тиск черевнй; кровяное давл. – кро
вотск, тснення крóви.
дакриоаденит (dacryoadenitis) – дакріо
аденíт, -ту; запáлення слíзної (сльозовóї)
зáлози, слізнівця.
дакриоптоз (dасrуорtosis) – дакріоптóза;
опýщення сльозової зáлози.
дакриоцистит (dacryocystitis) – дакріоци
стт, -ту; запáлення сльозовóго міхурц
(мішéчка).
дакриоцистобленнорея (dacryocystoblen
norrhoea) – гноєтéча зі сльозовóго мішé
чка; дакріоцистобленорéя.
дакриоцистэктазия (dacryocystectasia) –
розшрення сльозовóго мішéчка (міхур
ц); дакріоцистектазі.
дакриоцистостеноз (dacryocystostenosis) –
звузíння канáлу сльозовóго мішéчка; дак
ріоцистостенóза.
дакриоцистоцеле (dacryocystocele) – впин
сльозовóго мішéчка.
dacryolith (os) – сльозовй камінéць.
дакриопс (dacryops) – дакріопс, -су; мі
хурчáк сльозопрóводу, сльозовóї зáлозки.
дальнозоркий (hypermetropus) – далекозóрий,
далекоóкий;-зоркость (hypermetropia) –
далекозóрість, далекоóкість, -кости.
дальтонизм (daltonismus) – далтонíзм, -му;
кольороневдячка, сліпотá на кóльори.
дантист – зубнй лікар; дантст, -та.
двигатель – двигýн, -нá; рушíй, -і; мотóр,
-ра.
движение – рух, хід (р. хóду); пóрух; вращательное – обкружнй, коловорóтний,
кружáльний рух, рефлекторное (невольное) дв. – вíдрух; червеобразное дв. кишек (перестальтика) – перевалькувáтий
рух, клубетувáння.
движущий – порушнй.
двоение (в глазах) (diplopia) – двоння, под
вóювання, роздвій, -(вóю).
двоиться – двотися, подвóюватися; (в глазах) – двойнти, двоти(ся) в óчах.
двойни – близнта, близнюк (двійнта);
родить двойни – поблизнти, двійнта
привéст.

девственник

двойной – подвíйний, двійчáстий; двой
ственность – двостість, подвíйність, -нос
ти; двойственный – двостий, двійчáстий.
двор – двір (двóру); подвíр’я; двор – усадьба
с постройками – обійст; задний двор –
задвíрок.
двояковогнутый (concavus) – двояков
вігнýтий; -выпуклый (convexus) – дво
яковгнутий; двоякоопýклий, двобíчно
опýклий.
двуглавый (biceps) – двоголóвий; musculus biceps brachii – двоголóвий плечевй
мýскул.
двукратный (duplex) – дворазóвий.
двуполый – двоснáстий.
двураздельный (bifidus) – двійчáстий; дво
часткóвий; spina bifida – двочасткóвий
(двійчáстий) остк.
двурогий (��������������������������������
bicornus) – дворóгий; uterus bicornus – дворóгий урáз.
двустворчатый (bicuspidalis) – двійчáтий;
двійчáстий; дволядовй; двустворчатый
клапан (сердца) (valvula bicuspidalis cor
dis) – двійчáста (дволядовá) зáслінка сéр
ця (серцевá).
двуустка печеночная (distomum hepaticum) –
ссунéць печíнковий, дворóтка (двовýстка)
печíнкова; distomum pulmonale – двовý
стка (дворóтка) легенéва; distomum haematobium – двовýстка (дворóтка) кров’янá
(що живé в крóві). Див. “глисты”.
двуутробный – двоутрó[і]бний; двоутробное животное – торбáр.
двухкопытный – двокопт[н]ий; (зоол.) –
рáтичний.
двухмесячный – двомісяцéвий; двомíсячний.
двухсторонний – двобíчний, обопíльний, обо
сторóнній; двухстороннее воспаление лег
ких – двобíчне запáлення легéнів, двобíчна
легéниця.
debilitas universalis congenita – квóлість,
слáбість загáльна, врóджена; хрість за
гáльна врóджена; хрість нарóдженців.
девственная плева (hymen) – дівóча перé
тинка, гíмен, дівнка. Див. “гимен”.
девственное размножение (partenogenesis) –
дівóцьке (дівóче) розплíднення, партено
генéза.
девственность – дівóцтво; дів[ó]чíсть; па
ннство, неблáзність; невнність, непо
рóчність; лишиться дев-сти – утерти,
загубти вінóк; утерти невнність; лишить девственности – відібрáти панн
ство, розвти вінóк, позбáвити дівóцтва.
девственник – дíвич; неблáзний; -ница –
дíва; чста дíвчина неблáзна, незáймана.

дегенерат
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дегенерат – дегенерáт, звироднíлий, виро
ждéнець, -нця; дегенеративный – деге
нератвний, звироднíлий; дегенерация –
дегенерáція, звироднíлість, -лости.
дегенерация (degeneratio) – дегенерáція,
перерóдження; degeneratio adiposa hepatis – перерóдження жировé печíнки (пе
чíнкове); degeneratio amyloidea hepatis –
дегенерáція (перерóдження) амілóїдна
печíнки; перерóдження крохмалювáте пе
чíнки; degeneratio amyloidea renum – пе
рерóдження амілóїдне нирóк, пер. крох
малювáте нирковé; degeneratio cordis –
перерóдження сéрця; перерóдження сер
цевé; degeneratio lipomatodes renum – пере
рóдження жировé нирóк.
деготь – дьóготь; дíготь, -гтю; дегтярный –
дьогтьовй, дігтрний.
дееспособность – дієздáтність, -ности.
дежурство – чергá, вáрта; дежурить – чер
гувáти, вартувáти; -рный – черговй.
дезинфектор – дезинфéктор.
дезинфекция (desinfectio) – дезинфéкція,
дезинфікувáння, відзарáження.
дезинфецировать – дезинфікувáти, пере
вéсти дезинфéкцію; (сов.) – подезинфі
кувáти; -нный – дезинфікóваний, поде
зинфікóваний.
дезинфекцирующий (desinfeciens) – дезин
фекцíйний.
дезодорация – дезодоризáція, нщення смó
роду.
действие – дíя, дíяння; как подействовало
лекарство – як подíяли лíки; лекарство
оказало хорошее действие – від лíків
помоглóся; ліки мáли дóбру слу.
действующий – дíючий, дíющий, діє [йо]вй.
декальцинация (decalcinatio) – обезвáп
нення, декальцинáція.
декапитация (decapitatio) – головостн, го
ловостинáння, декапітáція.
декапсуляция (decapsulatio) – вилýщуван
ня, декапсулція.
декокт (decoctum) – декóхт, -ту; відвáр, в
вар, -ру.
decrepitudo – старéча квóлість, -лости.
декубитус (decubitus) – прóлежень, -жня;
пролéжина, налéжина, відлéжина.
деление – пóділ, -лу; деление клетки пря
мое и непрямое – клітнний пóділ (пря
мй і непрямй).
delirium – маячíння, мачення, маячн, вер
зíння, верзлвість, -вости. Див. “бред”.
дельтовидный, дельтообразный (delto
ideus) – дельтувáтий; musculus deltoideus –
дельтувáтий мýскул.

дерматомикоз

демаркационная линия (linea demarca
tionis) – демаркацíйна (відмежувáльна) лí
нія, смýга.
демаркация (demarcatio) – демаркáція, вíд
межувáння, межá.
деменция (dementia) – недоýмство, нет
мність, розумóва слáбість, -бости; demen������
tia apoplectica – недоýмство апоплектч
не, недоýмство післягрецéве; dementia
choreica – недоýмство хоречне; dementia
paralytica – недоýмство паралíзне; загáль
на поступóва паралíза (парáліч); dementia
praecox (primaria) – недоýмство, нетямл
вість первíсна (недоýмство рáннє); demen
tia secundaria – недоýмство секундáрне
(вторинне); dementia senilis – недоýмство
старéче, нетм, -ність старéча; dementia
congenita – врóджене недоýмство.
денатурировать (denaturare) – денатурувáти.
денатурированный спирт (spiritus denaturatus) – денатурóваний спирт, денатурáт,
недогíн (р. -гону); ґанжá, -жі.
dens epistrophei – зуб вертунá.
дентагра (dentagra) – зубнй біль (род. бó
лю); дентáгра.
дентин (substantia eburnea) – зубовинá; ден
тн, -ну; зубинá, -н.
dentitio – прорíзування зубíв.
депрессия (depressio) – пригнóблення, деп
рéсія; депрессивный – пригнóблений, деп
ресвний.
дергание, подергивание (subsultus) – сí
пання, шáрпання, смкання; постоянное
дергание – сіпанна; за волосы дергание – скýбка, скубáння.
дергать, дернуть – сíпати, сіпнýти; см
кати, смикнýти; шáрпати, шарпнýти; дергать за ухо, волосы – скубт, поскубт,
чýбити, почýбити, скубонýти.
деревянеть – деревíти, деревенíти, дерев’я
нíти, дубíти; (о теле) – тéрпнути; (вульг.) –
коцюбíти.
деревянистый – дерев’янстий; (древовид
ный) – деревчáтий, деревстий.
дермалгия (dermalgia) – дермалгíя, шкірнй
біль (р. бóлю); біль шкíри.
дерматит (dermatitis) – дерматт, -ту; шкур
[ов]ця; запáлення шкýри; dermatitis her
petiformis – шкур[ов]ця на лишай скдна
(на лишáй скдиста), дó лишáю подíбна;
dermatitis scabiosa – шкур[ов]ця корóс
тява.
дерматология (dermatologia) – дерматолó
гія; наýка про шкíру.
дерматомикоз (dermatomycosis) – дермато
мікóза, шкурогрибчáстість, -тости; d. favo
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sa – дерматомікóза пархáста; шкурогриб
чáстість пархáста (паршвиста) (пар
швлива); dermatomycosis furfuracea =
pytiriasis versicolor – дерматомікóза висів
кувáта; шкурогрибчáстість висівкувáта;
висівкувáтий лишáй; висівкувáтець; der
matomycosis marginata – дерматомікóза
отóчена; (окрайкóвана, обвéдена); шку
рогрибчáстість отóчена (окрайкóвана, об
вéдена).
дерматомиозит (dermatomyositis) – дер
матоміозит, -ту; шкуром’язовця.
дерматопластика – шкуроперещéпле[юва]
ння; дерматоплáстика.
дерматоспазм (dermatospasmus = cutis anseri
na); дерматоспáзма, гýсяча шкýра, сроти.
дерматоррагия (dermatorrhagia) – кривáвий
піт, дерматорагíя.
дерматосклероз (dermatosclerosis) – ствéрд
нення шкíри; дерматосклерóза.
дерматотерапия (dermatotherapia) – шкіро
лікувáння, дерматотерапíя.
дерматэкзантема (dermatexanthema) – дерма
текзантéма, шкірнá всипка.
дермографизм (dermographismus) – дермо
графíзм, шкіронáпис, -су.
дермоидные кисты, дермоиды (dermoides) –
дермóїди, шкірняк; д. за ушами – завýш
ники.
descensus – див. “опускание”.
десмургия (desmurgia) – десмургíя, наýка
про перев’зки.
десна (gingiva) (во множ. числе) – сна,
сла; epulis – ясновéць; gingivitis – ясн
ця, запáлення сен; odontoma – костник
сен; parulis – гнойовк сен; десничный – ясéнний; десничный свищ (������
fistula) – ясéнна, зубовá норця.
дестиллировать – дестилювáти, переганти;
дестиллированный (destillatus) – дести
льóваний, перéгнаний; дестилляция (des
tillatio) – дестилція, перегíн (-гóну).
деструктивный, разрушающий (destructi
vus) – руйнýючий, рунницький; деструк
твний.
детский – дитчий, дитнячий; д. возраст –
дитнство, дитчий вік; детские ясли –
дит. зáхисток, охорóнка; детский приют – дитчий дім, дит. притýлок; детское место (placenta) – зчсток, мíсце,
ложсько, послíд. Див. “послед”.
детородный (genitalis) – діторóдний; дето
родные органы (genitalia) – прирóдження,
половí óргани.
деторождение – дітородíння, дітоплодíння.
детоубийство – дітогýбство, дітовбвство;

диализ

детоубийца – дітогýб, дітогýбець; діто
вбйник, -ниця.
детрит – детрт, -ту; оспенный детрит –
вісп’ний детрт.
детство – дитнство, дитчий вік; впасть
в детство – здитніти; на дитчий рóзум
перейт, встарити рóзум.
decidua – відпаднá (децидуáльна) оболóнка,
обрýдок; decidua vera – спрáвжній обрýдок;
decidua basalis – основнй обрýдок; deci
dua capsularis – капсулрний обрýдок; de
cidua parietalis – парієтáльний (пристíнний)
обрýдок.
дефекация (defaecatio) – дефекáція, впо
рожнення.
дефект (defectus) – дефéкт, недостáча, хба,
вáда, ґанч.
дефективний – дефектóвний, здефектó
ваний; (психич.) – забýрений.
дефеминация (defeminatio) – дефемінáція,
втрáта жíнкою половóго почутт.
деферентит (deferentitis) – дефер ентт,
-ту; запáлення відвіднóго прóводу ячка;
відвіднопровíдниця ячкова; deferentitis gonorrhoica – деферентт збуровй,
відвіднопровíдниця збуровá (гонорóйна)
ячкова.
дефлорация (defloratio) – дефлорáція, роз
тлíння, обезвíнчення; позбáвлення дівó
цтва, невнности.
деформация (deformatio) – деформáція, де
формувáння; (обезображивание) – по
нíвечіння, нíвечіння; деформированный
(deformans) – здеформóваний, знíвечений.
диабет (diabetes) – діябéт, -ту; цукрця, цурíв
ниця, цукросéччя; diabetes insipidus = diabetes spurius – цукросéччя (цукрíвниця) нес
прáвжня; diabetes intermittenrs – цукрíвниця
перемíнна (перемíнчаста, перервчаста);
diabetes mellitus – цукросéччя, цукрíвниця
спрáвжня.
диагноз (diagnosis) – діягнóза; розпізнавáн
ня хорóб (недýг).
диагностика – діягнóстика (наýка про роз
пізнавáння хорóб); диагностировать –
діягностувáти, розпізнавáти хорóбу; диагностический – діягностчний.
диагональ – діягонáля, косинá, перéкут;
диагонально – діягонáльно, перéкутом;
диагональный – діягонáльний, перекýтній.
диазореакция (diazoreactio) – діязореáкція;
реáкція, що при ній сечовá пíна від
хемíчних реагéнтів червонíє.
диаклизма (diaklysma) – промивáння з ве
лкої кíлькости вод.
диализ – діялíза.
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диаметр (diameter) – діметр, поперéчник,
прóмір, -ру; прогíн, -гóну; поперечный
диаметр таза (diameter transversa pelvis) –
поперéчний діметр (прóмір) мски; di���
ameter obliquus – косй діметр (прóмір).
диаплегия (diaplegia) – цілковта паралíза,
діяплегíя.
диаррея (diarrhoea) – діярéя, бігýнка, про
нóс, розвíльнення.
диастатический – діястатчний; диаста
тический фермент – діястатчний фер
мéнт.
диастола (diastola) – дістола, рóзтяг, -гу;
розтгнення.
диастолический – діястолíчний; диастолический шум – діястолíчний шум.
диатез (���������������������������������������
diathesis) – діятéза; diathesis haemorrhagica – діятéза кровотéчна, кровотéчний
уклáд, схльність до кровотéчі.
диатермия (diathermia) – діятермíя, прогрі
вáння.
диафиз (diaphysis) – діяфíза, тíло кíстки.
диафорез (diaphoresis) – потíння; діяфорéза.
диафрагма (diaphragma) – діяфрáгма, гру
дннно-черевнá перéтинка; pars lumbalis – поперéкова частна; pars sternalis –
грудннна ч.; hiatus aorticus – рóзтвір
аóртовий; centrum tendineum – сухожл
ковий центр; foramen venae cavae – óтвір
дуплáвої вéни.
diaphragma oris s. m. mylohyoideus – рото
вá діяфрáгма, або щéлепово-під’язикóвий
мýскул.
диафрагматоцеле (diaphragmatocele) – ки
лá грудннно-черевнóї перéтинки.
divergens (косой) – розбíжний, косй; divergentio – розбíжність, -ности.
дивертикул (diverticulum) – диверткул,
зáкуток, закамáрок; diverticulum vesicae
urinariae (Meckeli) – диверткул сечовóго
міхурá (Мекéлів).
дизентерийный (dysentericus) – дизенте
рíйний, кривáвичний.
дизентерия (dysenteria) – дизентéрія; кри
вáвиця; червíнка; вообще сильный по
нос – різáчка, бігýнка; dysenteria amoebica – дизентéрія (різáчка, кривáвиця) амé
бова; dysenteria bacillaris – різáчка (кри
вáвиця) бацилрна (паличкóва, патичкóва).
дизурия (dysuria) – дизурíя, сечовипускóве
розлáддя; розлáгоджений сечовпуск; dy
suria spastica – дизурíя спастчна (скор
човá).
дикое мясо (caro luxuriens) – дке м’со;
буйнé м’со. Caro luxuriens dentium – на
зубнк, -кá.

дитя

дикротизм (dicrotismus) – дикротзм, -му;
подвóєння пýльсу; дикротический (dicro
ticus) – дикротчний, двобíйний, подвóє
ний.
dilatatio – дилятáція, розшрення, пошрен
ня, рóзтяг; dilatatio ventriculi – дилятáція
шлункóва, розшрення (рóзтяг) шлýнку;
dilatatio vesicae urinariae – дилятáція сечо
вóго міхурá; розшрення (рóзтяг) сечовóго
міхурá. Див. “расширение”.
динамометр – динамóметр; силомíр.
диплегия (diplegia) – обобíчна паралíза; dip
legia spastica infantum = morbus Littli –
спастчна диплегíя дитча, судóмна пара
лíза дитча (обобíчна).
diploе – дплое, межиплáстя.
диплококк (diplococcus) – диплокóк; дво
кýлька.
диплопия (diplopia) – диплопíя; подвíйне
бáчіння, подвóєне бáчіння, двобáчіння.
дипсомания (dipsomania) – дипсомáнія; не
терплче піцтво (періодчне); невтр
млива жагá до горíлки, до трýнків.
диск (limbus, discus) – кружáло; -ообраз
ный – кружалувáтий.
дислокация (dislocatio) – здвиг, -гу; змí
щення; dislocatio uteri – здвиг з мíсця урá
зу, змíщення урáзу.
дисменоррея (dysmenorrhoea) – дисмено
рéя, болчі мíсячки.
диспазм (dispasmus) – диспáзм, кóрчі рук.
диспепсия (dyspepsia) – диспепсíя, нест рáв
лення, лихе трáвлення; неперетрáвлення.
диспноэ (dyspnoё) – задихáння, зáдих; дýш
ність; задýха; невпнне дхання; дспное;
d. cardialis – серцевй зáдих.
диспропорция (disproportio) – диспропóр
ція, непомíрність, -ности.
диссимиляция – дисимілція, розподóб
лювання.
диссеминация – розсівáння, розсíювання;
розпорóшення, розповсдження.
дисторзия, растяжение (distorsio) – роз
тгнення, розтглість, -лости; напинáння.
dysphagia spastica – скорч (судóма) стра
вохóду; скорч стравохóдовий.
диссертация – дисертáція.
дистрофия (dystrophia) – дистрофíя, занк
жвлення; dystrophia muscularis progressiva – дистрофíя м’язовá поступóва; занк
жвлення м’зів поступóвий.
дитя – дитна; дит (дитти); еще в пе
ленках – пелюшкóва дитна; не гово
рящее (грудной младенец) – немовл,
немовлтко; внебрачное дитя – нешлб
на дитна; дитя, больное английской
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болезнью – відмíнок; відмінчá, -чáти; родить дитя – привест дитну, породти.
диурез (diuresis) – діурéза, сечовидíлення.
дифтерия (diphtheria) – óбклад; обкладк;
завáлки, ґýлі; дифтерíя; дифтерийный –
обкладкóвий, дифтерíйний.
дифференциальный – диференцíйний; ди
фференциальный диагноз – диферен
цíйна діягнóза.
диффузия – дифýзія; диффузионный – ди
фузíйний.
диффундировать – дифундувáти; просякáти.
дихотомия (dichotomia) – дихотомíя, дво
галýзність, -ности; дихотомический –
дихотомíчний, двогáлузний.
длинноголовый (dolichocephalus) – дов
гоголóвий, довгоголóвець; длинноногий –
довгонóгий, цибáтий, гомілáтий; длин
нолицый – довгообрáзий, довговдий;
длиннотелый – довготелéсий; длинно
ухий – довговýхий, вухáтий; длинношеий –
довгошїй, довгов’зий.
длинный (������������������������������
longus) – дóвгий; musculus abductor pollicis longus – дóвгий палюхóвий
відтягáч.
длительный – забарнй, загáйний, довго
чáсний, некорóткий.
дно (fundus) – дно; (ум.) дéнце; fundus uteri –
дно урáзове.
добавочный (accessorius) – додаткóвий.
доброкачественный (benignus) – добрóт
ний, дóбрий, лáгідний; д. течение болез
ни – лáгідний перéбіг хорóби; (безупреч
ный) – бездогáнний; доброкачественная
опухоль – лáгідний (добрóтний) óпух.
добывание – добувáння, здобувáння, добут
т.
Доверов порошок (pulvis Doveri) – Довéрів
порошóк.
довесок – довáжка.
дождемер – дощомíр, -ру.
доза – дóза; давáння, мíрка.
дозировать – дозувáти; давáти дóзами; дозировка – дозувáння, давáння дóзами.
дозревание – достигáння, вистигáння, дос
півáння.
дозревать, дозреть – достигáти, достг[ну]ти, вистигáти, встиг[ну]ти; доспівáти,
доспíти.
доказательство – дóвід, -воду; дóказ; доказывать – довóдити, довест; доказанный – довéдений, докáзаний.
доктор медицины – дóктор медицни, дóк
тор медчних наýк; женщина доктор –
лíкарка; послать за доктором – послáти
по дóктора; врач по внутренним болез
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ням – лíкар на внýтрішні х[в]орóби, не
дýги; лíкар внýтрішніх х[в]орóб, недýг.
докторский – дóкторський; лíкарський.
долбить – довбáти, довбт.
долговременный – довгочáсний, довготри
вáлий (долгопродолжающийся).
долголетие – довголíття, дóвгий вік, довго
вíчність, -ности; долголетний – довголíт
ній, довговíчний, довгорíчний.
долевой (lobaris) – частковй, пайовй.
долечить, долечивать – долікувáти, долі
кóвувати; догóювати, догóїти.
dolores osteocopi (nocturni) – крутíння в кіс
ткáх (нічнé).
долото – долотó; довбло; д. желобоватое –
копéць, -пц; д. полукруглое – клювáк,
-кá; прямое – пробíй, -бóю.
долька (lobulus) – чáсточка; lobuli hepatis –
печíнкові часточк.
дольчатый (lobularis) – частнковий; доль
чатая печень (hepar lobularis) – частн
кова печíнка (при hepatitis syphilitica).
доля (lobus) – чáстка, пáйка, ýділ; lobus superior pulmonis – вéрхня (горíшня) чáстка
легенéва; lobus quadratus – квадратóва
чáстка печíнки.
дом – дім (дóму); буднок; дом для сумасшедших – божевíльня, дíм для бо
жевíльних; дом публичный – дім роз
пýсти; (грубо) – бурдéй.
донашивать, доносить – донóшувати; до
ности; доношенный ребенок – часовá
дитна.
донесение – донесíння, повідóмлення.
дополнительный – додаткóвий.
дорзодиния (dorsodynia) – біль у спинí, дор
зодинíя.
досмотр – дóгляд, -ду.
досмотреть – доглнути, доглдіти.
дотрагивание – доторкáння, торкáння, до
тулння, дóтик, -ку.
дотрагиваться, дотронуться – доторкáтися,
доторкнýтися; торкáтися, торкнýтися; при
торкáтися, приторкнýтися, дотикáтися,
доткнýтися.
дребезжание – деренчáння, дренчáння, дрé
нькіт, брéнькіт, -коту; дребезжащий – де
ренькýчий, деренчлвий.
древесина (ligninum) – древ[ес]на, дере
винá.
древесный (lignosus) – деревнй; спирт
древéсный – деревнй спирт; др. уксус –
деревнй óцет; древесный уголь – дер.
вýгіль, -гля.
древовидный – деревувáтий, деревстий.
дренаж – дренувáння, відвóднення; дренаж
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ный – дренáжний, дренáжовий.
дренировать – дренувáти, дренажувáти,
руркувáти; дренированный – дренажó
ваний, дренóваний.
дробить, раздробить (размельчать) – дро
бти, роздробти; кришти, розкришти;
роздрібнти, роздрібнти.
дробление – дробíння, кришíння, роздрíб
нювання; полное дробление – цілковте
дробíння (роздрíбнювання); частичное
дробление – частковé дробíння.
дрожание (fremitus) – дрижáння, тремтíння;
тíпання; сотрясение – двигтíння, двгіт;
дрожание глаз (nystagmus) – ністáгм,
-му, тíпання очéй, блуд очéй; неспрáвні
рýхи очéй.
дрожательный – двигтчий, тремтчий;
дрожащий – тремтчий; дрожащий
свет – мигтче свíтло, мигтíння, миго
тíння; дрожательный паралич (paralysis
agitans) – тремтча паралíза.
дрожать, задрожать – тремтíти, затремтí
ти; дрижáти, задрижáти; трустися, за
трустися, тíпатися; (о слезах) – бренíти,
забренíти; (о свете) – мигтíти, миготíти;
(в лихорадке) – трустися; (от холода) –
тремтíти, трустися з хóлоду; он дрожит
от холода – дрóжі берýть йогó.
дрожди (faex) – дрíжджі, -джів; дрожжевой
грибок – дріжджéвий гриб; пивные дро
жди – пíдмолодь, -ди.
дрожь (tremor) – дрижá, -жí; дрож (дрóжу й
дрóжи), дригóта, дрижáння, тремт íння; по
телу пробегает дрожь – по тíлу пробігáє
тремтíння; бросать в дрожь – морóзити,
брáти з-за спни; бросить в дрожь – мо
рóзом вспати, морóзом взти.
дряблость – щýплість, мршавість, плс
кність, -ности; дряблый – щýплий, мр
шавий, в’лий, зів’лий.
дряхлый – дрглий, старéзний; (дряхлый
от старости) – хрий; недолýга (немощный человек); підупáлий на слах.
дубильный – чинбáрний, чинбóвий, гар
бáрський; дубильное вещество – дубло,
гарбнк; дубильная кислота (acidum
tannicum) – гарбникóва кислотá, танíн.
дубить, выдубить – чинти, гарбарювáти,
дубти; вдубити, вгарбарювати.
дубление – чиньбá, -б; дубíння, чнення.
дуга (arcus) – дугá; лук, -ка; arcus pubis –
соромíтна дугá; arcus palatoglossus –
піднебíнно-язикóва дугá; acrus palatopharyngeus – піднебíнно-горловá дугá; arcus arteriosus (о почке) – артерíйна дугá.
Дугласова полость (cavum Douglassii, s. ex-
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cavatio retrouterina) – Дуглáсова дуплна,
або кутнчно-урáзова запáдина.
Дугласова складка – plica retro-uterina (Doug
lassii) – кутнчно-урáзова змóршка (Дуглá
сова).
дугообразный (arcuatus) – дугувáтий, дуж
нй, дугáстий, лукувáтий; дугообразный
изгиб (кривизна) – лукóвина.
дужка (анатом.) – лучóк, -чкá; дýжка, дý
жечка.
ductus – прохíд, -óду; протíк, -тóку; прóвід,
-воду; ductus Botalii apertus – незарóщення
Ботáлового прохóду (протóку); ductus hepaticus – печíнковий прóвід; ductus pancreaticus (Wirsungi) – прóвід підшлункóвої
зáлози (Вірзýнгіїв).
дуоденит (duodenitis) – дванáдцятниця; за
пáлення дванадцятипáлої кшки; киш
кóвиця 12-типáлки.
дуоденотомия (duodenotomia) – рóзтин два
нáдцятки; дуодéнотомíя.
дуоденостомия (duodenostomia) – утвóрення
норці дванáдцятки; дуоденостомíя.
дуоденохолецистомия (duodenocholecysto
mia) – звýснення жовчникá з дванáдцяткою;
дуоденохолецистомíя.
дуоденоэнтеростомия (duedenoenterosto
mia) – звýснення дванáдцятки з тонкóю
кшкою, дуоденоентеростомíя.
duplicatura (удвоение) – дублікатýра, дво
загнка; подвóїння.
дурман (Datura stramonium) – див-дéрево,
дурноп’н, дурмáн, -ну.
дурнота (головокружение) – млі[о]сть; (мн.)
млóсті, млоння, морóки; желудочная
дурнота – нуд, -ду; млóйність, -ности;
дурно – млóсно; делаться дурно – млóс
тити; мне дурно – менí млóсно; ей стало,
сделалось дурно – їй стáло млóсно, вонá
зімлíла.
духота – задýха, духóта.
душ – душ, -ши; штýчний дощ.
душевные болезни – душéвні хворóби;
душевно-больной – душéвно-хóрий; пси
хíчно-слабй; тронутый – причнний;
сумасшедший – божевíльний; дом для
душевно-больных – лікáрня (шпитáль)
для божевíльних; божевíльня.
душить (давить) – душти, давти; (соверш.) вдушити, вдавити; кашель душит – кáшель дýшить, дáвить.
душный (спертый) – задýшний, важкй;
(знойный) – дýшний, парнй.
дымогарный – димовй; димозгáрний;
дымогарная труба – димáр, -р.
дымящийся (fumans) – димýчий, димлвий;

дыра
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дымящаяся азотная кислота (acidum
nitricum fumans) – димýча азóтова кислотá.
дыра (foramen, meatus); (foramen) – дíрка,
-ки; óтвір, -вору; (meatus) – хід (хóду); foramen mastoideum – пипковй óтвір; foramen opticum – оптчний (зоровй) óтвір;
meatus acusticus – вушнй хід; meatus
nasi – носовй хід.
дырочка – дíрочка.
дырчатый – дірчáстий, дірвий, діркувáтий.
дыхание (respiratio) – дхáння, пóдих, вíд
дих, дух; грудной тип дыхания – груднй,
груднний тип дихáння; диафрагмаль
ный тип дыхания – діяфрагмóвий тип
дихáння; везикулярное дыхание (respi
ratio vesicularis) – везикулрне (пухирцéве)
дихáння; кожное дыхание – шкірнé ди
хáння; судорожное дыхание – корчовé
(конвульсíйне) дихáння; тяжелое, стесненное дыхание – відсáпування; перевести дыхание – звест дух, передихнýти,
віддхатися, відсáпнути; захватывать ды
хание – запирáти дух, спирáти дихáння,
забивáти дух.
дыхательный (respiratorius) – дхальний,
дшний; дыхательная трубка (trachea) –
дхавка, трахéя.
дышать (respirare) – дхати, віддихáти; ды
шать полной грудью – дхати на пóвні
грýди; дышать тяжело с сопением –
сáпати; дышать хрипло – харчáти; тяжело дышать от жары или работы –
хáкати, хéкати.

Е
Евстахиева труба (tuba Eustachii) – Євстá
хієва трубá.
еда – жа, їдá; единение – їдíння; едок –
їдéць, їдáк; постоянный позыв к еде –
їстівéць, ненáсит, ненáжир.
единокровие – однокрóвність; единокровный – однокрóвний.
единичный (sporadicus) – одинчний, оди
нóкий, поодинóкий.
единобрачный (вообще) – одношлбний;
(о мужч.) – одножéнний; (о женщ.) –
одномýжня.
единоутробный – єдиномáтерній, єдино
утрóбний.
едкий (causticus) – їдкй, гóстрий, міцнй,
гризýчий; едкость – дкість, гóстрість, гри
зýчість, -чости; едко – дко, гóстро, ущп
ливо.
ежевика (fructus fructicosus) – ожна.

ежедневно – щодéнно, щодн; день-у-день,
повсякдéнь.
емкий – місткй, вбирýщий, наспчастий.
емкость – мíсткість, -кости; наспчастість.
естественно – прирóдно, натурáльно, зви
чáйно.
естественный подбор – прирóдни[і]й добíр,
-óру.
естествоведение – природознáвство.
есть – сти; споживáти (стрáву); (о насекомых) – кусáти, сти, тти.

Э
Эквивалент – еквівалéнт, рівнознáчник.
экзальтация – екзальтáція; пáлкість, -кости, захóпленість.
экзантема (exanthema) – екзантéма; пля
мста всипка; блиндá.
экзартикуляция (exarticulatio) – екзарти
кулція, суглобовтин.
экзема (eczema) – екзéма, óсипка, óгник;
eczema marginatum – екзéма (óсипка) отó
чена (окрайкóвана, обвéдена); eczema corneae – екзéма рогíвки; eczema syphilitica –
екзéма (óсипка) сифілітчна (пранцьовá);
eczema squamosum – екзéма лускуватá;
eczem a vesiculosum – екзéма пухирста
(пухрчаста).
exitus letalis – скін, -óну; смерть, -ти.
экзосмос (exosmosis) – висóчування; екзо
смóза.
экзостоз (exostosis) – нáкістень, -сня; екзо
стóза.
эклямпсия (eclampsia) – еклампсíя, судó
мість, корчéвість, -вости; eclampsia infantum – еклампсíя (судóмість) дитча,
дитнець; eclampsia parturientum – ек
лампсíя (судóмість) родíль; eclampsia
uraemica – еклампсíя (судóмість) сечо
крíвна.
exophthalmus – вирлоóкість, окáтість, -тос
ти; банькáтість.
excochleatio – вискрбування лóжкою.
excavatio – заглбина, вглбина, запáдина.
экскременты (faeces) – вміти, відхóди,
кал, екскремéнти.
экскреция (excretio) – екскрéція, видíлю
вання.
экскрет (excretum) – екскрéт, видíлення.
эксперимент – дóслід, спрóба, експеримéнт.
экспериментатор – дослíдник, експеримен
тáтор.
экспертиза – експертза, дóслід.
эксперт – експéрт, тямéць, справознáвець.
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expectorantia – зáсоби на відхáркування.
экспонат – експонáт, -ту.
экстаз – екстáз, зáхват, зáпал.
extirpator – екстирпáтор.
экстравазат (extravasatum) – позажловий
кровнк; extravasatio – витікáння з жли,
кровотéча.
экстракт (extractus) – екстрáкт, втяг.
экстрактивный (extractivus) – екстрактв
ний, витяжнй, витягóвий; -тивные вещества – екстрактвні речовни.
экстракция (extractio) – екстрáкція, вири
вáння, витгування.
экстраординарный – екстраординáрний,
надзвичáйний.
экстренный – нагáльний, пльний.
эксудат – ексудáт, впіт, випóтина.
эксудация (exsudatio) – ексудáція, випоті
вáння.
эктазия (ectasia) – розшрення, пошрення,
пóшир, ектазíя (напр., жил); ������������
bronchoectasia – бронхоектазíя, бронхопошрення,
дшкопоширення.
эктима (ecthyma) – ектма, гноякóво-пу
хрчаста всипка (óсипка); ecthyma sy
philitica – ектма сифілітчна (пранцьовá).
эктодерма (ectoderma) – ектодéрма, зáрод
ковий нáшкірень.
эктопия (ectopia) – ектопíя, змíщеність; не
намíс[т]ність, -ности; ectopia cordis con
genita – ектопíя (змíщеність) сéрця урó
джена; ectopia renis – ектопíя (ненаміс[т]
ність) нрки; ectopia vesicae urinariae con
genita – ектопíя (змíщеність) сечникá урó
джена.
ectropium palpebrae – ввернення, вивер
тáння повíк.
эластический (elasticus) – еластчний, пру
жстий.
эластичность – еластчність, -ности; пру
жстість.
элексир жизненный – життьовй елекср,
живло.
электричество – елéктрика, електрчність;
(-ности); -зация – електризáція, електри
зувáння; -зовать – електризувáти.
элемент – елемéнт, -нту; пéрвень.
электропунктура (electropunctura) – елек
тропунктýра, вкол гальванíчною гóлкою.
электротерапия (electrotherapia) – електро
терапíя, лікувáння електрчністю, елек
тролікувáння.
элементарный – елементáрний, початкóвий.
elephantiasis arabum – слонóвість (слону
вáтість) арáбська.
элипсоидный сустав (articulatio elipsoidea) –

эндометрит

еліпсувáтий суглóб.
эмаль – емáль, -лю; полва; -левый – ема
льóвий.
эмбол – éмбол, -лу; зáтичка.
эмболия (embolia) – емболíя, жилозáткнен
ня, жилозатýлення; embolia cerebri – ем
болíя (жилозáткнення) мізковá; embolia
puerpealis – емболíя (жилозáткнення) по
родóва.
эмбриология – ембріолóгія, істóрія рóз
витку зáродка.
эмбриотомия (embryotomia) – ембріотомíя,
плодобатувáння, шматувáння плодá.
эмметропия (emmetropia) – еметропíя,
нормáльний зір (зóру); правильнозóр
чість, вірозóрчість, -чости.
эмпиэма (empyema) – емпіéма, гнойозапóв
нення дуплни, гнойодуплність, -ности;
empyema articuli – емпіéма (гнойодупл
ність) суглóбова.
эмульсирование – емульсувáння.
эмульсия (emulsio) – емýльсія, молочáста
рідинá.
эмфизема (emphysema) – емфізéма, роздут
т, розтгнення; emphysema pulmonum –
емфізéма (дýха, роздутт) легенéва (ле
гéнів); emphysema subcutaneum – емфізéма
(роздутт) підшкуровá.
эмфизематик (emphysematicus) – емфізе
мáтик, ядýшливий, ядýшний.
энартроз (enarthrosis) – енартрóза, горіш
кувáтий суглóб.
эндемия (endemia) – едемíя, місцéва пó
шесть.
эндоартериит (endoarteriitis) – ендоа ртеріт, серéдно-червоножлиця; endoarteri
itis chronica, – deformans – ендоартеріт
хронічний, – нíвечний.
эндокардий (endocardium) – ендокáрдій, се
редносéрдя, внýтрішня серцевá оболóна.
эндокардит (endocarditis) – ендокардт, се
редносéрдиця, запáлення внýтрішньої сер
цевóї оболóнки; endocarditis acuta ulcerosa – ендокардт (середносéрдиця) гóстрий
виразкóвий; endocarditis chronica – ендо
кардт (середносéрдиця) хронíчний (дов
готривáлий); endocarditis gonorrhoica –
ендокардт гонорóйний (збуровй); endocarditis rheumatica – ендокардт (серед
носéрдиця) ревматчний, ломцéвий.
эндокринные железы – ендокрнні зáлози
(зáлози з внýтрішньою секрéцією).
endolympha – ендолíмфа, середвушнá рі
динá.
эндометрит (endometritis) – ендометрт, се
редноурáзниця – запáлення слизовóї обо
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лóнки урáзу; endometritis gonorrhoica –
ендометрт (середноурáзниця) гонорóйний
(збуровй); endometritis puerperalis – ендо
метрт (середноурáзниця) породóвй.
endometrium – ендомéтрій, слизовá оболóн
ка урáзу.
эндосмоз (endosmosis) – ендосмóза, всмóк
тування.
эндотелий (endothelium) – ендотéлій, сере
динноткáнець.
энтерит (enteritis) – ентерт, -ту; кишкóвиця,
(запáлення кишóк); enteritis acuta – ентерт
(кишкóвиця) гóстрий; enteritis catarrhalis –
ентерт (кишкóвиця) катарáльний; enteritis tuberculosa – кишкóвиця туберкульóзна
(горбоковчна); enteritis membranacea –
кишкóвиця плівчáста.
энтерогеморрагия (enterohaemorrhagia) –
éнтерогеморагíя, кровотéча кишкóва.
enteroanastomosis – сполýчення кишóк,
éнтеро-анастомóза, звýс[т]нення кишóк.
энтероколит (enterocolitis) – ентероколíт,
ободóвиця (кишкóвиця ободóвої кшки).
энтеролит (enterolithon) – ентеролíт, киш
кóвий камінéць (каловй камінéць).
энтероптозис (enteroptosis) – ентероптóза;
зсувáння, опýщення кишóк.
энтероррафия (enterorrhaphia) – зшивáння
кишóк.
enterorrhexis – рóзрив кишóк.
энтероспазм (enterospasmus) – кишковí скóр
чі, судóма кишкóва.
enterostenosis – звузíння кишóк.
энтеростомия (enterostomia) – ентеростомíя,
утвóрення норці тонкóї кшки.
энтеротомия (enterotomia) – ентеротомíя,
рóзтин кшки.
энтероцеле (enterocele) – ентероцéле, киш
кóва килá.
энтодерма (entoderma) – ентодéрма, внýт
рішній зáродковий листóк.
entropium palpebrae – завéрнення, під
вéрнення повíк.
энуклеация (enucleatio) – енуклеáція; вилý
щування.
enuresis nocturna – недержáння (нестр
мання) сéчи вночí.
энцефалит (encephalitis) – енцефалíт, моз
кóвиця, запáлення мóзку; encephalitis acuta – енцефалíт (мозкóвиця) гóстрий; encephalitis traumatica – енцефалíт (моз
кóвиця) травматчний (забійнй).
энцефаломаляция (encephalomalacia) –
енцефаломаляцíя, розм’якáння (розм’к
нення) мóзку.
энцефалоцеле (encephalocele) – енцефало

эритема

цéле, мозковá килá (ґилá).
эпидемия (epidemia) – епідéмія, пóшесть,
помíрок; э. прогрессирует – п. пошрю
ється.
эпидемический (epidemicus) – епідемíч
ний, пóшесний.
эпидермис (epidermis) – епідéрміс, нáшкі
рень, нáшкурень.
эпидидимит (epididymitis) – епідидимíт,
над’яйкóвиця, запáлення ячкового до
дáтку; epididymitis gonorrhoica – над’яй
кóвиця гонорóйна (збуровá); epididymitis
syphilitica – над’яйкóвиця сифілітчна
(пранцьовá); epididymitis tuberculosa –
над’яйкóвиця туберкульóзна (горбковч
на).
эпизоотия (episootia) – епізоóтія; пóшесть
на тварнах, моровця на худóбу.
эпикардий (epicardium) – надсéрдя, епікáрдій.
эпилепсия (epilepsia) – епілепсíя; чóрна
нéміч, -мочи; пáдавка, падýча, брса;
истероэпилепсия – причнна; скрытая
эпилепсия – епілепсíя захóвана.
эпилировать – вискубáти, вискýбувати, во
лóсся.
эпиплоит (epiploitis) – епіплóіт, чепчéвиця,
запáлення чепц.
эписклерит (episcleritis) – епісклерт, -ту;
надбільчáнця.
эписпадия (epispadia) – епіспадíя; óтвір
сечовóду на спнці прýтня.
epistaxis – носовá кровотéча.
episthotonus – згинáння тíла наперéд (пря
мéць).
epistropheus – поворóтник, вертýн, -нá.
эпителий (epithelium) – епітéлій, наткáнець;
мерцательный – мигтчий епіт.; одно
слойный – одношаровй; плоский –
плескáтий; слизистый – слизовй; рес
ничный – війовй (війковй); цилин
дрический – циліндрчний.
эпифиз (epiphysis) – епіфíза, суглóбовий кі
нéць кíстки.
эрготизм (ergotismus) – ерготзм, лихí
кóрчі, отруння ріжкáми.
еrector – ерéктор, напрýжник; erector penis – прутнéвий ерéктор.
эретический (erethicus) – дражлвий, ере
тчний.
erysipelas – бешха; erysipelas puerperalis –
бешха породóва; erysipelas ambulans –
блукáюча бешха.
эритема (erythema) – еритéма, червонíвка;
erythema simplex – еритéма (червонíвка)
звичайна; erythema exudativum multifor
me – еритéма (червонíвка) просóчена (ексу

эритробласты
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датвна) різновдна; erythema nodosum –
еритéма (червонíвка) вузлста (вузликóва).
эритробласты – еритроблáсти; зáродкóві
червонокрíвці.
эритроцит – червонокрíвець, еритроцт.
эрозии (erosiones) – ерóзії, пóшморги; на
терт, саднó; erosiones colli uteri – ерóзії
(пóшморги, поверхóві рáнки) урáзової
шйки.
эротика – ерóтика; -тический – еротчний,
хтвий.
эротомания (erotomania) – еротомáнія, по
ловé божевíлля.
этиловый спирт – етловий спирт (áлко
голь).
этиология – етіолóгія, спричнення хорóб.
эфир (aether) – етéр, -ру; -ный – етéровий.
эхинококк (taenia echinococcus) – ехінокóк;
ціп’к пухрчастий; echinococcus
������������������
hepatis – ехінокóк печíнковий.
эхо – лунá, відгóмін; эховая речь – відгóмін
слів (у божевíльних).

Ж
Жаба грудная (angina pectoris) – груднá
жáба, груднá дáва.
жабры (branchiae) – збри, жáбра, зви.
жадность – жадóба, жадá, жадлвість, жáд
ність, -ности; жадный – жаднй, жаж
дéнний, спрáглий, жадíбний.
жажда – спрáга, жáжда, жагá, жадóба, жадá,
смáгá; жажда томит – спрáга знемагáє;
утолить жажду – вгамувáти спрáгу; зас
покóїти смáгу.
жаждать – хотíти пти, жадáти пти,
жаждувáти; прáгнути чогó (напр.: груди
жадали (прагнули) повітря).
жало – жалó, (ум.) жальцé; жалить – жа
лти, кусáти; (о насекомых) – тти.
жаловаться – жалíтися, скáржитися; (на
болезнь) – квóлитися, скáржитися.
жар (calor) – жар, пал, вогóнь; гарчка;
быть в жару – горíти; у него жар – його
пáлть; бросать в жар – кидáти в жар,
обсипáти жáром.
жар (раскален. угли без пламени и дыму) –
жар; (мелкие с горячей золой) – прсок.
жара – спéка, жарá; (душная) – духóта,
душнóта; (парящая) – парнóта, шквáра.
жать (нажимать) – тснути, стискáти, ду
шти, давти; (об обуви, платье) – мý
ля[и]ти, трудти; выжимать – чавти,
душти.
жвачка – жýйка, жвáка, ремиґáння; же-

желобок

вать жвачку – ремиґáти; жýйку жувáти;
жвачный – жýйний.
жвачное животное – жýйна тварна; ре
миґáвець, жувáч.
жгутик – джгутóк, джгýтик; жгутиковый –
джгуткóвий; жгутиковое движение –
джгуткóвий рух; -ая клетка – клітна
джгуткóва.
жгучий – пекýчий, палчий; (о холоде) –
лтий, пекýчий; (о боли) – пекýчий біль;
жгучий камень (lapis causticus) – чóртів
камінь, пекéльний кáмінь, лпіс.
жевание – жувáння; (о жвачных животных) – ремиґáння.
жевательный – жувáльний, жувнй; жевательная поверхность – жувнá (жувáльна)
повéрхня (зубíв); жевать – жувáти; жевать плохо (о беззубом) – кутулти.
жеванный – жýваний, жóваний.
желвак – ґýля, жóвно; (мн.) жóвна.
желатина, желе (gelatina) – желятна; драг
лí; желатинообразный – драглстий.
железа (glandula) – зáлоза, (ум.) зáлозка;
отверстие ж. – взівок, -ка; проток ж. –
прóвід з.; ж. грудная (mamma) – грýди,
грудь, молочнíвка; миндалевидная ж. –
мигдáлик; слюнная ж. – слинíвка; пред
стательная ж. – простáта, передсéчник,
передміхурóва зáлоза; зобная ж. (thymus) – видéлкова, підгрудннна зáлоза;
лимфатическая ж. – пáсокова; mucosa – слизовá, слизньовá; надпочечная
ж. – наднирковá; поджелудочная ж. –
підшлункóва; подчелюстная ж. – під
щéлепова; потовая ж. – потовá зáло
за; привратниковая ж. – брамникóва;
сальная ж. (sebaceae) – лойовá, сáльна;
семенная ж. – ячко, ядрó, шултко;
слезная ж. – сльозовá, слізнá.
железистый (glandularis) – залозстий, за
лозувáтий.
железо (ferrum) – залíзо; группа железа –
залізник; ж. восстановленное – віднóв
лене; накалить жел. – нагартувáти; накалить до бела – нагартувáти на бíле; накалить до красна – нагартувáти на калинý;
накалить для сварки – нагартувáти на
прсок; хлористое ж. – залізстий хлорáк;
хлорное ж. – залізянй хлорáк.
железистый (содерж. железо) – залізстий,
залізувáтий.
железосодержащий – залізонóсний; (железистая вода) – залізувáта водá.
желобоватый – жолобувáтий, рівчакувáтий.
желобок (sulcus) – жолобóк, -бкá; рівчачóк,
-чкá; sulcus sagittalis – стрілкувáтий рівчáк.

желтеть
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желтеть – жовтíти, половíти, жóвкнути.
желтизна – жóвтість, жовтзна, жовтинá;
(слабая) – пóжовть, -ти.
желтоватый – жовтвий, жовтувáтий, жов
тáстий.
желтое тело (corpus luteum) – жóвте тíло.
желток (яичный) – жовтóк; образова
тельный желток (vitellus formativus) –
втворчий жовтóк; питательный ж. (vitellus nutritivus) – поживнй жовтóк.
желточный – жовткóвий; желточный мешок – жовткóвий мішóк.
желтуха (icterus) – жовтянця, жовтянці,
жовтчка; icterus gravis – лихá жовтянця;
icterus hepatogenis – печíнкова жовтянця;
icterus infectiosus – жовтянця інфекцíйна
(заразлва); icterus catarrhalis – жовтянця
катарáльна, нéжитна; icterus neonatorum –
жовтянця народжéнців (немовлт).
желтушный (ictericus) – жовтянчний.
желудка воспаление (gastritis) – див. “гас
трит”.
желудок (stomachus, ventriculus) – шлýнок,
-нка; стравнк, трýнок; (у животных) –
кéндюх; (у жвачных животных); І желу
док – рукáв; ІІ – рубéць, чепéць; ІІІ –
кнжка; IV – сичýг, слиз; неварение же
лудка – нетрáвлення шлýнку; curvatura
ventriculi – кривинá шлункóва; cardia –
пршлунок (кáрдія); fundus ventric. –
дно шлункóве; pars pylorica – брамовá
частна; antrum pylor. – брамовé нáдро;
sphincter pylori – затягáч брамовй; valvula pyl. – зáслінка брамовá; plicae villosae – торочкувáті змóршки; желудочек –
шлýночок; желудочки сердца (ventri
culi cordis) – шлýночки сéрця (серцевí).
желудночно-кишечная проба – шлункóвокишкóва [с]прóба.
желудочный (gastricus) – шлункóвий; же
лудочный сок (succus gastricus) – шлун
кóвий сік (сóку).
желчный (felleus) – жовчéвий, жóвчний;
-ный проток (ductus choledochus) – жов
чéвий прóвід; -ный пузырь (cystis fellea) – жовчéвий пухр, жовчнк; -ные
ходы – жовчéві прóводи.
желчь (fel) – жовч, -чи.
жемчужина – перлна, пéрла, перлнка;
жемчужный – перлстий; жемчужная
болезнь – перлця, перлста хворóба.
женоподобный (effeminatus) – жоновдий,
подíбний до жíнки, жінкувáтий.
женский (femininus) – жінóчий; женский
пол – жінóча стать, -ти; женская клетка –
жінóча клітна.

жизнь

женственность – жінóчість, -чости; жен
ственный – жінóчий.
женщина (femina) – жíнка, жéнщина; ж.
молодая, замужняя – молодця; ж. публичная – повíя; ж. имеющая одну
грудь или обе с атрофирован. млечными железами – ммка.
жесткий – твердй, сутýгуватий; (не гибкий, грубый) – жорсткй, шкарубкй;
жесткая кожа – цупкá (шкарубкá) шкýра;
жесткая вода – твердá водá; жесткая постель – мулькá, твердá постéля.
жжение – палíння, печíння.
жесть – блха; жестяной – бляшáний.
жестикуляция – жестикулція, жестикулю
вáння.
живительный – живýщий, живлщий, ці
лщий, відживнй.
живот (venter) – живíт, -вотá; (ум.) живóтик;
чéрево; (ум.) черевцé; вверх животом –
горічéрева; с большим жив. – черевáтий;
болит живот – берé, хапáє за живíт;
болть живíт.
животный – тварнний, звірчий; ж. млекопитающее – ссавéць; ж. травоядное –
травод, рослинод; ж. позвоночное –
хребéтник, хребéтна тварна; ж. плотоядное – м’ясод; ж. пресмыкающееся –
плазýн.
живучий – живýчий, живýщий.
живчик (семенной) (spermatozoon) – за
пліднк, заплíдок.
жидкий (liquidus, fluidus) – рідкй, (ум.) рі
дéнький; (о молоке) – молокó піснé; (про
тивоположно к твердому) – рідкй, те
кýчий, плнний, ливкй; в жидком сос
тоянии – в плнному (в текýчому) стáні,
нествéрдле.
жидковатый – пóрідкий, óбрідний, рідéнь
кий.
жидкость (liquor) (качество) – рíдкість, -кос
ти; (вещество) – рідинá, тéчиво, плин,
теч, -чи; густая ж. – бáлмус, густй плин;
спинно-мозговая ж. (liquor cerebrospinalis) – спинномізковй плин, рідинá.
жизненность – життвість, -вости; життьо
вá сла.
жизненный – життьовй; життвий, жи
вýщий; ж. сила – життьовá сила, живéць;
ж. центр – життьовй центр; ж. припасы – жвність.
жизнеспособный – життєздáтний.
жизнь (vita) – житт, животт; (время жизни) – вік; образ жизни – пóбут, життбутт; при жизни – за житт; супружеская ж. – житт подрýжнє, шлбне;
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жила

жизнь дорогая, дешевая – прожток
дорогй, дешéвий; вызвать к жизни –
сплодти; лишить ж. – стрáтити когó,
збáвити комý житт, вíку; укоротти комý
вíку; спасти ж. – врятувати від смéрти;
укоротить ж. – умалти вíку комý.
жила – жла; (ум.) жлка, жлочка.
жилистый (tendineus, tendinosus) – жла
вий, жлуватий; делаться жилистым –
жлавіти.
жилище – осéля, житлó; жилищный – жит
ловй, мешкáльний.
жилковатый – жлуватий, жилкувáтий,
волокнстий.
жилой – жилй.
жир (adeps) – сáло, тóвща, жир, сить, лій
(лóю); ж. топленый свиной, гусиный,
утиный – смáлець; ж. топленый говя
жий, бараний – лій; ж. в пище – омáста;
ж. пищевые – тóвщі; рыбий ж. – трін,
трин (трóну); помазанный ж. – маснй;
ж. внутренний (свиной, говяжий) – здір
(здóру).
жирный (adiposus, pinguis) – гладкй, стий,
опáсистий, товстй; жирное пятно –
маснá плма; ж. капля на жидкости –
скáлка, скáлочка; жирная земля – буйнá
з.; жирная кислота – товщéва кислотá;
жирная печень, сердце – товщéва пе
чíнка, серце.
жировик (lipoma) – жирвáк, (ум.) жирвачóк,
товщáк, жирк, -кá.
жировой (adiposus) – лойовй, жировй, то
вщéвий; panniculus adiposus – підшкуровá,
товщéва (підшкуровá жировá) тканна,
здрок, бутурмá; жировое перерождение –
(товщéве) жировé перерóдження; жировая
ткань – товщéва тканна, пóткань.
жировоск (adipocera) – жировíск, -вóску.
жолобок (sulcus) – див. “желобок”.
жом – лéщата; (поменьше) – давльце.
жужжание (murmur) (пчелы, мухи) – дер
котíння, дзижчáння, дззкання, бренíння,
гудíння (бджóли гудýть).
жужжать – дзижчáти, деркотíти, брунчáти,
бренíти, дззкати; жуж. в уши кому –
тýркати в ýхо комý, натýркати; жужжащие
хрипы – гудчі хрпи, шéлести.

З
За (за что, за сколько, за кого) – за; (за кем,
за чем) – по; пойти за врачом – піт по
лíкаря.
забеременеть – завагітнíти, заваготíти, за
важнíти.

загибать

забинтовать – забандажувáти, сповти, умо
тáти, завинýти, забинтувáти.
заболевание (morbus) – захорувáння, зане
дýжання; -емость – занедýжування, недýж
ність, -ности.
заболевать, заболеть – занедýжувати, за
недýжати; захорувáти, захвóріти; заслáб
нути, заслáбти.
забывание – забувáння; забывчивый – за
бýдькуватий, непам’ятлвий, забýтливий.
забывчивость – забýтливість, -вости.
заблуждение – зáблуд, -ду; (ложное мнение, погрешность) – пóмилка.
забрюшинный (retroperitonealis) – поза
очерéвний, позаочерéвинний.
заваривать, заварить – завáрювати, зава
рти; запáрювати, запáрити.
завернуть – завинýти, загорнýти, повти,
завти; (зайти, повернуть) – завернýти.
завертывание – загóртування, загортáння.
заведующий, заведывающий – завíдувач
чогó.
завеса (velum) – завíса, зáслінка, заслóна;
вітрло; velum palatinum – м’якé під
небíння.
завиток (helix) – зáкруток, зáкрутка, зá
витка; helix auriculae – вушнá зáвитка.
завод костеобжигательный – костопáльня,
кострня.
заворачивать, завернуть (в сторону) –
повертáти, повернýти; (загибать, отворачивать) – закóчувати, закотти; за
сýкувати, засукáти (рукава); (книжку) –
загортáти, загорнýти; -ться – загортáтися,
загорнýтися.
заворот – зáворот, -ту; перéкрут, завéрнення,
підвéрнення; заворот век (entropium
palpebrae) – завéрнення, підвéрнення по
вíк[и]; заворот кишек (volvulus) – пе
рéкрут кишóк; заворот ресниц (trichiasis) – зáворот (завéрнення, підвéрнення)
вій (вії).
завороченный – закóчений, підкóчений.
завтрак – снідáнок, -нку; снíдання; завтракать – снíдати.
завязывать, завязать – зав’зувати; зав’я
зáти; (петлей) – зашмóргувати, зашмор
гнýти.
загар – смáга, засмáлення.
загиб (flexura) – зáкрут, -ту; зáвороть, -ти;
flexura coli – ободóвий зáкрут (зáкрут обо
дóвої кшки).
загибать, загнуть – загинáти, загнýти; закó
чувати, закотти; залóмлювати, заломти;
загибание (flexio) – загинáння, закóчу
вання.

заглоточный
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заглоточный (retropharyngealis) – позапрó
ликóвий; abscessus retropharyngealis – по
запрóликóвий гнойовк.
заглушение – заглушíння, заглýмлення.
загнивание – загнивáння.
загнаиваться, загноиться – загнóюватися,
загнотися; загнивáтися, загнтися.
загнивать, загнить – загнивáти, загнти.
заграничный – закордóнний.
загрязненный (о белье) – забрýднений, за
нечщений, кальнй.
загрязнение – забрýднення, занечщення.
загрязнять, загрязнить – забрýднювати,
забруднти; закалти; -ться – забрýд
нюватися, забруднтися, закалтися.
зад (nates) – зад, -ду; сидн.
задавить – задавти, задушти.
задержание (suppressio) – задéржання, за
трмання, зáтримка, спин; задержание
мочи (anuria) – анурíя, безсéччя; з. моче
отделения (ischuria) – затрмання сéчи,
сечозатрмання.
задерживательный – стрмний, стрму
ючий, гальмýючий; -ные центры – стр
муючі цéнтри.
заднепроходный (analis) – відхідникóвий;
-ное отверстие – відхіднк.
задний (posterior, posticus) – зáдній.
задремать – задрімáти.
задумчивость – задýмливість, задýма.
задушение (asphyxia, suffocatio) – задýшен
ня, удýшення, дýшення. Див. “асфиксия”.
задушить – задавти, задушти; задушить
во сне ребенка – приспáти дитну.
задыхание – зáдих, задихáння.
задышка – зáдих, задýха, дýха, задшка.
зажатие (compressio) – стснення, зацíплен
ня, затýлення; стискáння, зáтиск.
заживать, зажить – загóюватися; гóїтися,
загóїтися.
заживление (consolidatio) – загóювання,
гóїння; per primam intentionem naturae
sanandae – первнне загóєння; per secundam intent. naturae sanandae – загóєння
післ гнóєння.
заживлять, заживить – загóювати, загóїти.
заживляющий – гощий, гійнй; -вленный – загóєний.
заживо – за житт, за животá; живцéм; -во
погребенный – за животá похóваний.
зажим – зáтиск, -ку; (прибор) – затскач, -ча.
зазубренный – щербáтий.
заеды (rhagades) – зáїди.
заика – зака, недорíка, загка; заикание –
закування, загикáння, загкування.
заикаться, заикнуться – закуватися, заїкá

залежалый

тися, заїкнýтися, загикнýтися; запинáтися,
запнýтися; заикающийся – недорíка, заку
ватий, загкуватий, гкавий.
закаливать, закалить – загартóвувати, за
гартувáти.
закаменелый – скам’янíлий, запéклий.
закисать, закиснуть – закисáти, закснути.
закашлять – закáшляти; (сухим кашлем) –
закахкати; сильно – забухкати.
закваска – розчна, -ни; (для пива или хме
ля) – дрíжджі; (для теста, запарен. кипя
тком) – опáра; (как фермент) – зáквáска.
закисный (oxydulatus) – скваснíлий, закс
лий.
закись (oxydulatum) – недóкис, -су.
заключать, заключить – замикáти, замкнý
ти; (делать вывод) – робти всновок,
виснóвувати; (иметь в себе) – містти;
(условие) – складáти, склáсти умóву; (в
тюрьму) – ув’знювати, ув’язнти.
заключение (conclusio) – всновок; в заключение – на послíдок, нарéшті.
закожный – зашкíрний, підшкíрний, за
шкýрний.
закон (lex) – закóн, -ну; прáво.
законный (legalis) – закóнний, прáвний.
закостенеть (ossificare) – скостенíти.
закраска – зафáрблення, зафарбóвування,
забáрвлення.
закоченелый – задубíлий, заклклий.
закрепление – закрíплення, змíцнення.
закреплять, закрепить – закріплти, за
кріпти; зміцнти; зміцнти.
закружиться (о голове) – заморóчитися, за
пáморочитися; -жилась голова – запá
морочило гóлову.
закручивание (torsio) – закрýчування, зá
крут; закручивание кровеносных сосудов (vasotripsia) – закрýчування жил.
закрывать, закрыть (собрание) – закривáти,
закрти; (двери, окна) – зачинти, зачи
нти; (глаза) – заплщувати, заплщити;
(лицо) – затулти, затулти; закривáти, за
крти.
закрылись (уста, глаза) – склеплися устá,
óчі.
закрытие – закритт; (глаз) – заплщення;
закривáння, затулння; (дверей, окон) – за
чнення.
закупоривать, закупорить – затикáти, за
ткнýти; (пробкой) – закоркóвувати, закор
кувáти.
закупорка – затикáння, затýлення, закор
кóвування; з. сосудов (thrombosis) – жи
лозáтнення, тромбóза, жилозаснíтення.
залежалый – лежáлий, лéглий; -ая мука,

залечивание
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хлеб – лéгле бóрошно.
залечивание – гóїння, залікóвування.
залупа (praeputium) (крайняя плоть) – прут
нéва перéдня шкýрка; залýпа.
замазка – замáзка; (процесс) – замáзування;
(для деревьев) – вар, -ру; (для стекла) – кит,
кту; (процесс) – китувáння (китувáння
вікóн на зму).
заматочный (retrouterinus) – позаурáзовий.
замедление пульса, дыхания (retardatio) –
забáра, гáяння, загáйка, тхшання.
замедленный – забáрений, загáєний, по
вíльний.
замедлять, замедлить – загáювати, загá
яти; забáрювати, забарти; -ться – загá
юватися, загáятися.
замерзание (congelatio) – замерзáння.
замерзать, замерзнуть – замерзáти, замéрз
нути; задубíти.
замирать, замереть – за[в]мирáти, завмéрти.
замораживание – заморóжування.
замораживать, заморозить – заморóжува
ти, заморóзити.
заморозок – зáзимок, прморозок.
замужняя – замíжня; (сущ.) – заміжн, -нí.
замыкательный, запирательный (obturato
rius) – замикáльний, затульнй; затикáль
ний; crista obturatoria – затульнй грéбінь.
замыкать, замкнуть (claudere) – замикáти,
замкнýти; запирáти, запéрти.
занавеска нёбная (velum palatinum) – м’якé
піднебíння.
занаркотизировать – занаркотизувáти, за
нечýлити, заморти.
занемогать, занемочь – занедýжувати; за
недýжати, захорувáти.
заногтица (paronychia) – занігтéць, запáлен
ня навкóло нíгтя; panaritium osseum – вó
лосень, вóлос.
заноза – заскáлка, заскáбка, заскáба, скáлка.
занозить – заскáлити.
занос (mola) – занéсок, замé[í]т, мéту; mola
hydatidosa – пухрчатий занéсок; mola
haematomatosa – кровнякóвий занéсок.
заостренный (acuminatus) – загóстрений,
шпичáстий, гостровéрхий.
западать, запасть – западáти, завáлювати
ся; запáсти, завалтися.
западение – западáння, вгин; запавший живот – запáлий живíт (“затяглó живíт”).
запах – зáпах, дух, пах; издавать з. – пáхну
ти: неприятный з. (при дыхании) – нáдха,
нáтха.
запаять – залютувáти.
запениться – запíнитися, зашумувáти, за
мусувáти.

зародышевый

запирательный (obturatorius) – див. “замыкательный”.
заплечье – зарамéння, заплíччя.
запой (dipsomania) – запíй, -пóю; запойный
бред (delirium tremens) – запійнé мачен
ня. Див. “дипсомания”.
запоминание – запам’ятáння, запам’яту
вáння.
запор (obstipatio) – зáкреп, -пу; заперт, за
крíплення; (ветеринар.) – чéмер, -ру.
запревать, запреть – запрíвати, запрíти.
запускать, запустить – занéдбувати, зане
дбáти; (болезнь) – задáвнювати, задавнти.
запустевать, запустить – пустíти, спустíти.
запустелый (vastus) – спустíлий, спустó
шений.
запустение (vastitas) – запустíння, спустó
шення.
запущенный – занéдбаний, занехáяний; (о
болезни) – задáвнений.
запыление (coniosis) – запорóшення, засмí
чення.
запыхаться – засáпуватися, захéкатися.
запястье (carpus) – зáп’ясток, передрýччя;
запястный (carpalis) – зап’стковий.
запятая (coma) – кóма, прóтинка; холерная
запятая (coma bacillus) – холéрна кóма,
бацла, прóтинка.
запятовидный – протинкувáтий, комувá
тий, на взірéць кóми.
заражать, заразить – заражáти, заразти;
заповíтрювати; -ться паршами – пар
швіти; -ться чесоткою – корóстявіти.
заражение (infectio) – зарáження, узарáз
нення, інфéкція.
зараженная (местность, одежда) – зарáже
ний, заповíтрений.
зараза (virus, contagium) – зарáза, пóшесть,
повíтря; распространение з. – заповíтрю
вання, розповсдження, пошрення пó
шести; чумная зараза – моровця.
заразитель – зарáзник.
заразительность – заразлвість, -вости; за
рáзність.
заразительный (contagiosus) – заразлвий,
чіпкй; -ные болезнетворные вещества – бешéги (Грінч.).
заразиться – заразтися, заражáтися, за
мéтитися.
заращение (obliteratio, atresia) – зарóщення,
атрезíя, заростáння. Див. “атрезия”.
зародыш (embrio) – зáродок, зачáток, зáсні
ток; зародившийся – зарóджений, заплíд
нений.
зародышевый (foetalis) – зáродкóвий; -ше
вый пузырь – зáродкóвий пухр.

зарождаться
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зарождаться, зародиться – зарóджуватися,
зародтися, зарождáтися; (о растениях) –
зав’зуватися, зав’язáтися, кíльчитися; (об
идеях) – по[в]ставáти, по[в]стáти; вини
кáти, вникти.
зарождение (generatio) – зарóдження, заплíд
нення.
заращенный (obliterans) – зарóщений, зрó
щений.
заряд – набíй, -бóю; (электрич.) – зард, -ду
(Дубров.).
заслонка (valvula) – зáслінка.
засорение (obstructio) – засмíчування, запо
рóшування, занечщення, (желуд.) – за
перт.
засорять, засорить – засмíчувати, засмі
тти, занечщувати, запорóшувати, запо
рошти.
засоренный – занечщений, засмíчений;
засоренный глаз – запорóшене óко.
застарелый (inveteratus) – застарíлий, за
дáвнений.
застой (stasis) – застíй, -óю; спин.
застойный – застíйний; застóєний.
застуда – застýда, простýда.
застуживать, застудить – застýджувати,
застудти.
застывание – застигáння.
застывать, застыть – застигáти, застг
нути; холóнути, захолóнути.
засыхание (exsiccatio) – засихáння.
затверделый (induratus) – затвердíлий,
ствердíлий, затужáвілий.
затвердение (induratio) – затвердíлість, за
тужáвіння, загрубíння; затвердеть –
затвéрднути, затужáвіти, затугáвіти.
затворка (valvula) – зáслінка.
затёк – зáплив, -ву.
затекать (congestire) – затікáти, запливáти,
набухáти, тéрпнути, затéрпнути.
затемнение – затемнíння; затьмáрення; з.
рассудка – зáморок.
затемнять, затемнить – затьмти, зать
мáрити, затемнти; з. рассудок – запá
морочити, заморóчити.
затечный (congestivus) – запливнй; abscessus congestivus – запливнй гнойовк,
абсцéс.
заторможенность – загальмóваність, -нос
ти; затормозить – загальмувáти, загаль
мóвувати.
затошнить – занýдити; завáдити, замлóїти.
затруднение – утрýднення, перешкóда, за
вáда, трýднощі; -ние глотания (dyspha
gia) – завáда, утрýднене ковтáння.
затылок (regio nuchae) – в’зи, потлиця;

злая корча

-очный (occipitalis) – потличний; foramen occipitale – потличний óтвір, -ору.
затягивание (болезни) – проволікáння не
дýги, хворóби.
затягивать, затянуть, -ся (раны) – затгу
вати, затягáти; загóюватися, затягт, -ся.
затяжной – затяжнй, задóвжений, довго
тривáлий.
заусеница – зáдирка.
заушница (parotitis) – привýшниця, коло
вýшниця.
захиреть – змарнíти, змршавіти.
захлебывание – захл[с]нення; захлебнуть
ся – захли[с]нýтися.
захромать – закульгáти, зашкутильгáти.
зачатие (foetatio) – зачáття, зарóдження, за
вагíтнення; зачать – заваготíти, зайт на
дитну.
зачаток (rudimentum) – зачáток, зáв’язок;
зачатковый, зачаточный – зачаткóвий,
недорозвнений.
зашивание – зашивáння.
защечный – позащíчний; позащоковй.
заячий глаз (lagophthalmus) – зáяче óко.
звездообразный – зірчáстий, зорстий.
зверь – звір.
звон в ушах – у вýхах вчувáється.
звук – звук, гóлос, відгóмін; гук; звук раз
битого горшка (bruit de pot fêlé) –
деренчáння розбтого горшкá; шум вол
чка (bruit de diable) – чóртів мýркіт, -коту.
звучать – звучáти, гучáти, бренíти; (раздаваться) – розлягáтися, лунáти.
звучный – голоснй, гучнй.
здоровье (sanitas) – здорóв’я, здорóвля.
здоровый (sanus) – здорóвий, дýжий, міц
нй.
зев (fauces) – пéлька; маточный наружный
зев (orificium uteri externum) – зóвнішнє
(надвíрнє) урáзове вíчко.
зевать, зевнуть – зіхáти, позіхáти, позіх
нýти; зівáти.
зевота – пóзіх[и], зівáчка.
зелень (пищевая) – горóдина, зéлень, -ни.
земляника (Fragaria vesca) – сунці.
зеркало (медицинское) (speculum) – дзéр
кало; свічáдо.
зеркальный – дзеркáльний.
зернистый (granulosus) – зернстий, зер
нстий; зернáстий.
зернистость – зернáстість, -ости; зернс
тість.
зигзагообразный – кривулстий.
зияние (hiatus) – зяння, óтвір, щілна, вíч
ко; зиять – зяти.
злая корча (ergotismus) – див. “эрготизм”.

злоба
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злоба – злобá, злослвість, злість, пере
сéрдя.
зловоние (foetor) – смóрід, -роду; сопýх,
-ху; foetor ex ore – нáтха, сопýх.
зловонный – смóрідний, смердчий, во
нчий; -ное дыхание – сопýх.
злокачественный (malignus) – злослвий,
шкідлвий, злíсний; лихй; злокачес
твенная опухоль – лихй óпух, (злíсний
óпух).
злоупотребление – зловживáння.
змея медяница (anguis fragilis) – міднка;
змея черная – (галця), чóрна гадка.
знахарь – знáхар, ворожбт, -та; -ка – знá
харка, ворóжка.
зноб (rigor, frigus) – дриготá, дрижак; тр
сця.
знобить – морóзити, хóлодом брáти, холо
дти.
зной – спéка, жарóта.
зоб (struma) – вóло, -ла; struma retropharyn
gea – позапрóликóве вóло; struma sub
sternalis – підгрудннне вóло; strumitis –
запáлення вóла; strumectomia – волов
тин; зобный – вóловий; зобная железа –
вóлова зáлоза.
зобастость (strumitas) – волáстість, -тости;
зобастый – волáстий.
зола – пóпіл, -елу; золá; костная зола – кіс
тянй пóпіл; древесная зола – деревнй
пóпіл.
золотуха (scrophulosis) – жóвнця; золо
тýха; золотушный (scrophulosus) – золо
тýшний, жовнувáтий.
зона (zona) – поясóк; пóяс, -са; zona pellu
cida – прозóрий пóяс; zona radiata – про
мінстий пóяс (вінóчок).
зонд (stilus) – зонд; штир, прóтичка; зондировать – зондувáти; зондирование –
зондувáння.
зоркий – зіркй, гострозóрий.
зрачковый (pupillaris) – зінчний.
зрачок (pupilla) – зінця; заращение з. (occlusio pupillae) – зарóщення (зростáння)
зінці; расширяющие з. средства (mydriatica) – зáсоби до розшрювання зін
ці; расширение з. (mydriasis) – розш
рювання (шршання) зінці; неравно
мерность з. (anisocoria) – нерíвність
зінць; мускул, расширяющий з. (m.
dilatator pupillae) – зінчний пошрювач
(розтягáч); м., суживающий з. (m. sphincter pupillae) – зінчний стискáч (затягáч).
зрелость (maturitas) – стглість, -сти; доспí
лість, -лости.
зрение – зір (зóру); anisometropia – нерíв

извлечение

ність, нерівномíрність зóру; потерять
зр. – стемнíти на óчі, вдивити óчі; при
тупить зр. – ослáбити зір; с слабым зр. –
недобáчливий.
зрительный (opticus) – зоровй; nervus opticus – зоровй нерв.
зрячий – зрчий, видчий, бачýчий.
зубной – зубнй; -ной кабинет – зубнй
кабінéт; -ной камень – внник; -ной
промежуток – промчка міжзубнá.
зубочистка – зубочстка.
зубы (dentes) – зýби; alveola dentes – дýчка,
альвéола; cavum d. – зубнá дуплна; den
tinum – зубовинá, дентн; margo alveol. –
альвеолрний край; periosteum alv. –
дучковé окíстя; pulpa d. – зубнá м’якýшка;
d. lactis – молóчні зýби; d. incisivi – різак;
d. canini – íкла (кливак); d. praemolares –
малí кýтні зýби; d. molares – велкі кýтні
зýби; d. serotinus – з. мýдрости.
зуд (pruritus) – сверблчка, свербíж.
зудение – свербíння, свербíж.
зудеть – свербíти.
зудящий – сверблчий.
зыбление (fluctuatio) – коливáння, бóв
тання.

И
Игла – гóлка, гóлочка; без ушка – прóтір,
-ра.
иглодержатель – голкотримáч; иглообразный – голкувáтий, гольчáстий.
идея навязчивая (idée fixe) – причéплива,
примусóва ідéя, дýмка; настрлива ідéя.
идиот – ідіот; недоýмок; идиотизм –
ідіотзм, недоýмство.
избыток – зайвинá, нáдмір, -ру; достáток,
-тку.
извержение – викидáння; вбух; извержение семени – винасíнення, випóрскування
сíм’я.
известковый (богатый известью) – вап
нстий; (из извести) – вапнний.
известковая (вода) – вапнна водá; -вое
молоко – вапнне молокó.
известь (calcaria) – вапнó, -нá; вáпна, -ни;
негашенная – непáлене вапнó; гашеная –
пáлене вапнó; хлорная – хлóрове вапнó.
извилина (gyrus) – зáкрутка; gyri cerebri –
мозковí зáкрутки.
извилистый – зввистий, покрýчений; за
круткувáтий.
извлечение (extractio) – витягáння, виймáн
ня, добувáння, екстрáкція; извлечение за
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ножку – вивóдення за нíжку; -ние за
ягодицы – вивóдення (добувáння) за сдні.
извращение – перекрýчування, зіпсутт.
извращенный (inversus) – переинáкшений,
перекрýчений.
изгиб (flexura) – зáкрут, -та; загн; f. sygmoidea – зáкрут сиґмовй (сиґмувáтий);
изгибание – вгин, вигинáння.
изглаживание – вирíвнювання, виглá
джування; исчезновение – зникáння.
изгнание – вигнáння, згíн (згóну); -ние
плода – плодозгíн, -згóну.
изголодавшийся – зголоднíлий.
изгонять, изгнать – виганти, вгнати; зга
нти.
изжога (pyrosis) – зáга, згáга, печі, -і.
излечивать, излечить – вилікóвувати, в
лікувати, вигóювати, вгоїти.
излечение – вилікувáння, вигóювання; излечимость – вгойність, загóйність, -ности.
излечимый – вигойнй.
излияние – виливáння, вплив; втік, -току.
измельчание – здрíбнення, здрібнíння.
измельченный в порошок – спорошкó
ваний.
изменение – змíна, відмíна, перемíна; -ние
болезненное – хороблва змíна.
измерение – вмір, -ру; óбмíр, -ру.
измеритель – мíрник, -ка; вмірник; -ная
колба – вимірóва, калібрóвана кóлба; по
суда измерительная – вимірóва, каліб
рóвана посýдина.
измерять, измерить – вимірти, змірти,
змíряти.
измождение – вснаження, знеслення.
измождать – виснáжувати, знеслювати;
-жденный – вснажений, знеслений.
изнасилование – зґвалтувáння; изнаси
ловать – зґвалтувáти; -ванный – зґвал
тóваний.
изнеженность – рознíженість, впещеність,
-ности.
изнежиться – розпéститися, рознíжитися.
изнеможение (prostratio) – знемóга, знес
лення.
изнервничавшийся – знервóваний.
изнурение (inanitio) – змóрення, вснаження,
знеслення; -ительный – виснáжливий,
стóмлюючий, знеслюючий.
изнуренный – змóрений, вснажений, зне
слений.
изнурять, изнурить – змóрювати, зморти,
виснáжувати, вснажити; знеслювати,
знеслити.
изображение – подóба, óбраз; змалювáння;

импотенция

из. на сетчатке – óбраз на сіткíвці.
изолировать – ізолювáти; відокрéмлювати;
-ированный – ізольóваний; изолятор –
ізолтор, відокрéмлювач; изоляция – ізо
лція.
изотония (isotonia) – ізотонíя, однáковість
осмотчного тснення.
изрезывание – порíзання, покрáяння; -зать –
порíзати; -занный – порíзаний, покрáяний.
изувечение – скалíчення.
изуродование – знíвечення, скалíчення.
изуродовать – знíвечити, скалíчити; -ный –
покалíчений, скалíчений; -ный палец –
куцюрýб, куцюрбáтий.
изюм – родзнки, -нок; изюминка – ро
дзнка, -ки.
изъязвление (ulceratio, exulceratio) – вираз
чáтість, -тости; обрáнення, обрáненість;
уразíння; exulcerationes colli uteri – рáнки
на урáзовій шйці, виразчáтість урáзової
шйки; обрáненість урáзової шйки.
изъян (порок) – вáда, ґáндж; (убыток) –
шкóда; с изъяном – ґанджовтий.
икота (singultus) – íкавка, гкавка; икать –
гкати, икнуть – гикнýти.
икра (sura) – лтка, жжка, -ки; (рыбная) –
ікрá.
икроножный (gastrocnemius) – литкóвий;
musculus gastrocnemius – литкóвий мýскул.
icterus – жовтянця, жовтянці, жовтчка.
Див. “желтуха”.
ileus – непрохíдність кишóк, перéкрут ки
шóк.
иллюзия (illusio) – ілзія, омáна, неправ
две вражíння.
имбибиция (imbibitio) – всмóктування,
вбирáння, імбібíція.
иммобилизация (immobilisatio) – непо
рýшність, -ти; імобілізáція.
иммунизация (immunisatio) – імунізáція,
унезарáзнення.
иммунизировать (immunisare) – імунізувá
ти; унезарáзнювати, робти відпóрним.
иммунитет (immunitas) – імунітéт, -ту; не
вразлвість; відпóрність, -ности.
иммунный – імýнний, відпóрний, невраз
лвий; иммунная сыворотка – імýнна
сирóватка.
impetigo – гноночкова всипка, гноноч
кові плми.
имплантация (implantatio) – імплантáція,
прищéплювання, штукувáння.
импотенция (impotentio) – недолýжність;
нездáтність, безслість, -лости; імпотéн
ція; impot. generandi – нездáтність до за
плíднення; impotentia coeundi – нездáтність
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до злягáння, до споловáння; impotentia virilis – чоловíча (мýжська) безслість.
импотент (impotens) – недолýга, недолýгий,
безслий, імпотéнт, -та.
импрегнация (impraegnatio) – 1) імпре
гнáція, просякáння; 2) завагíтнення.
импульс (impulsio, s. impuls) – íмпульс, -су;
спонýка, пóбуд, -ду; -сивный – імпуль
свний, побуднй.
инвагинация (invaginatio) – інвагінáція,
вкóчення, унýтрення (кшки) в сéбе;
впіхвування.
инвалид – інвалíд, -да; -дный – інвалíдний.
инвентарь – інвентáр, реманéнт, -ту.
инверсия (inversio) – перéкрут, зáкрут,
інвéрсія.
ингалятор (inhalator) – інгалтор; прлад
для вдихáння пáри.
ингаляция (inhalatia) – інгалція; дхання
пáрою.
индивидуальность – індивідуáльність, осíб
ність, -ности; -альный – індивідуáльний;
-ные особенности – індивідуáльні осо
блвості, відмíни.
индифферентность – індиферéнтність; бай
дýжість, -жости; -тный – індиферéнтний,
байдýж[н]ий.
индиго – íндиго; калі; индиговый – інди
гóвий.
индурация (induratio) – затвéрднення, за
твердíння; індурáція.
инъекция (injectio) – впóрскування, ін’кція.
инертный (inertus) – млвий, непорýшний,
інéртний.
инерция (inertio) – інéрція, безвлáдність,
-ости; бездільність.
инкапсуляция (incapsulatio) – окапшýчення,
інкапсулція.
инициатива – почн, -ну; ініціятва.
инкарнация (incarnatio) – вростáння.
инкубационный – інкубацíйний; притай
нй, прихóваний; -ный период – інкуба
цíйний перíод.
инкубация (incubatio) – інкубáція, при
хóвання (добá до об’в захорувáння).
иннервация (innervatio) – інервáція, занéрв
лення.
инородный (alienus) – чужорíдний, сторóн
ній, чужй; (corpora aliena) – чужорíдні
рéчі (що попадáють у рíзні частни тíла).
инспирация (inspiratio) – вдихáння, інспі
рáція; -торный (inspiratorius) – вдихáль
ний, інспіратóрний.
инстинкт (instinctus) – інстнкт, -кту; пóбуд;
-ивный (instinctivus) – інстинктвний,
мимовíльний.

иридоциклит

инструментарий (instrumentarium) – інстру
ментáрій; прилáддя; инструмент (instru
mentum) – інструмéнт, знарддя, начння.
инсульт (insultus) – íнсульт, нáпад.
insufficientia – не[до]стáча, вáда, хба, ґáнч.
интеллект (intellectus) – рóзум; інтелéкт, -кту.
интенсивность (intensivitas) – інтенсвність,
-ности; напрýженість.
интервал – інтервáл, -лу; перéмежок, пе
рéрва.
intermittens – див. “перемежающийся”.
internus – внýтрішній, середнний, середó
вий.
интерстициальный (interstitialis) – про
мíжний; інтерстицільний; nephritis chro
nica interstitialis – нефрт (нирковця)
хронíчний промíжний.
интоксикация (intoxicatio) – отруння,
інтоксикáція.
интусусцепция (intususceptia) – інтусус
цéпція, унýтрення, ввéдення, вкóчення.
инфантилизм (infantilismus) – інфантилізм,
дитчий вгляд, здитніння.
инфаркт (infarctus) – інфáркт; влив; вíд
клади; infarctus haemorrhagicus – кро
возалв.
инфекция (infectio) – зарáза, інфéкція.
инфекционный (infectiosus) – інфекцíйний,
заразлвий.
inferior – дóлíшній, спíдній, нжній; arteria
labialis anferior – нжня (дóлíшня) губнá
артéрія.
инфильтрация (infiltratio) – інфільтрáція,
просякáння; -ат – інфільтрáт, (насóчина).
инфильтрировать (infiltrare) – інфільт
рувáти; -ированный – інфільтрóваний
(насклий), просклий.
инфлюэнца (influenza) – інфлюéнца.
инфракция (infractio) – надлóм; рóзщеп,
інфрáкція.
иод (jodum) – йод, -ду; иодистый натр –
йодáк сóду (сóдовий); иодистый калий –
йодáк потáсу (потáсовий); йодáк кáлія
(калíйний).
иодизм (jodismus) – йодоотрýя, -уї; отруння
йóдом, йодзм.
ipecacuanhae radix – блювóтний кóрінь.
iridochorioiditis – іридохоріоїдт; запáлення
весéлкової оболóнки (весéлки) й óчної
жлової оболóнки (жильнí); весéлкожль
ниця.
иридотомия (iridotomia) – іридотомíя, рóз
тин весéлки.
иридоцеле (iridocele) – іридоцéле, випа
дíння весéлки.
иридоциклит (iridocyclitis) – іридоциклíт,

ирит
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запáлення весéлки (весéлкової оболóнки)
й вíйковóго тíла (весéлковíйковотíлиця).
ирит (iritis) – ірт, запáлення весéлкової
оболóнки (весéлки); веселкóвиця; рай
дýжниця; iritis luetica – ірт (веселкóвиця)
сифілітчний (пранцьовй); iritis tuberculosa – ірт (веселкóвиця) туберкульóзний
(горбковчний); iritis papulosa – ірит (за
пáлення весéлки) пáпуловий (ґудзьовй).
ирригатор (irrigator) – іриґáтор, зрóшувач.
ирритация (irritatio) – дратувáння, іритáція.
искалеченный – скалíчений, окалíчений,
покалíчений.
искалечивать, искалечить – скалíчувати,
скалíчити.
искривление (curvatura) – вкривлення,
кривинá; curv. ventriculi – шлункóва кри
винá.
искривление позвоночника вперед (lordosis) – вкрив хребтá вперéд, лордóза;
искривл. позвон. назад (kyphosis) –
вкрив хребтá назáд, кіфóза; искрив
ление позвоночн. в сторону (scoliosis) –
збóчення хребтá, сколіóза.
искривленный – вкривлений.
искусственный (artificialis) – штýчний,
утвóрений.
испарение – парувáння, впар; испаряться – парувáти, випáруватися.
испарина – впоти; пот, впотина.
исполосовать – посмýжити, пересмугувáти,
обшмагáти.
использовывать, использовать – вико
ристóвувати, вкористати; зужти; -анный – вкористуваний, скористóваний,
зужтий.
испортиться – зіпсувáтись, попсувáтися.
испорченность – попсóваність, -ости; зіпсутт; -нный – зіпсóваний, попсóваний.
исправление – попрáва, полáгодження,
вправлення.
испражнение (excrementum) – спорóжнення,
впорожнення, вíдкид, вміти, відхóди;
(помет) – кал, -лу; испражняться – ви
порожнтися, спорожнтися, впорож
нитися; до вíтру йти.
испуг – ляк, -ку; перелк, -ку; переполóх,
-ху; ночной испуг – жахáння.
испытание – спрóба, випрóбування; (экзамен) – íспит.
испятнать – переплямти, поплямти.
иссечение, удаление (resectio) – втин,
вирíзування, влучення, резéкція.
исследование – дослíджування, дослíджен
ня; дóслід, -ду; per rectum – через кутнцю;
per vagina – через пíхву.

исследователь – дослíдувач, дослíдник;
-вать – обслíдувати, дослíджувати.
исступление (furor) – несамовтість, -ости;
шалéнство; лють, -ти; -ный – несамов
тий, шалéний, лтий.
истеричный (hystericus) – гістерчний.
истерия (hysteria) – гістерíя, причнна.
истеро-эпилепсия (hystero-epilepsia) – гіс
теро-епілепсíя, брса.
истечение (жидкости) – витікáння, вили
вáння; (времени) – минáння; кінéць, -нц.
истечь кровью – зійт крóв’ю.
истлевший – зотлíлий.
истлевать, истлеть – зотлівáти, зотлíти;
перетлíти, втліти.
истомленный – стóмлений.
источник – джерелó; -ами обильный –
джерелстий; соляной ист. – солянé дже
релó; нефтяной ист. – нафтóве джерелó.
истощать, истощить (силы) – виснáжувати,
вснажити; (запасы) – вичéрпувати, в
черпати; -ться – виснáжуватися, всна
житися.
истощение силы (marasmus) – марáзм, в
снаження, безслля; (запасов) – вчер
пання.
истребление – знщення, вгублення.
истреблять, истребить – губти, нщити,
винщувати; внищити, вгубити, зн
щити.
истязание – катувáння, мордувáння.
исхудание – схýднення, змарнíлість, -ости;
-далый – схýдлий; змарнíлий; -дать –
схýднути, змарнíти.
исцеление – зцíлення.
исцелять, исцелить – зцілти, зцілти.
итог – підсýмок; итог подвести – підсум
кувáти.
ихор (ichor) 1) – шка; 2) гнилзна; ichorosus – гнилизнний.
ихтиозис (ichthyosis) – рб’ча шкýра; лускá
тість шкý[í]ри, іхтіóза.
ишемия (ischaemia) – ішемíя, безкрíв’я.
ишиас (ischias) – невралгíя сіднчного нéрву.
ишурия (ischuria) – ішурíя, спнення (за
трмання) сéчи.

К
Кабинет – кабінéт, -ту; кабинетный – ка
бінéтний.
каверна (caverna) – печéра, кавéрна; caver
na pulmonis – кавéрна (печéра, дуплó) ле
генéва.
кавернит (cavernitis) – кавернíт, -ту; печéр
ниця.

кавернозный
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кавернозный (cavernosus) – печéрний; corpus cavernosum urethrae – печéрне тíло
сечівникóве.
кадык (prominentia laryngea) – борлáк, -кá;
горлнковий впин. Див. “адамово яблоко”.
казеин – казен, -ну.
кайма (limbus) – пруг, -га.
кал – кал, -лу; первородный кал (meconium) – смíлка, мекóній.
калека – калíка.
каление – розпікáння, гартувáння.
каленый – гартóваний, розпéчений.
калий (calium) – кáлій, потáс, -су; марган
цовокислый калий (calium hypermanganicum) – манганáн потáсу (потáсовий),
манганáт кáлія.
калильный – жаровй; калильная лампа – жаровá лмпа; калильная печь –
гартівн.
каловый (faecalis) – вимітóвий, кальнй.
каломель (calomel) (hydrargyrum chloratum) –
кáломель, -лю.
калориметр – калорметр, -тра; тепломíр,
-ра.
калориметрия – калоримéтрія, вимíрювання
теплá.
калуфер (Balsamita vulgaris) – канýпер.
кальций (calcium) – кáльцій, -ія; вáпень,
-пня; кальцевый – вапнóвий, вапнний.
кальцинация (calcinatio) – звáпнення, про
вáпнення; кальцинировать – перепáлю
вати на вáпну, вапнти.
камедь (gummi) – ґýма; глей, -éю; кáмедь.
каменистый (petrosus) – каменстий, ка
менстий.
каменный – кам’янй, камíнний; каменная болезнь (lithiasis) – камíнна хóрість;
каменная соль – кам’янá сіль.
камень (calculus, petra, lapis) – кáмінь, -еня;
адский к. (lapis infernalis) – пекéльний
кáмінь, лпіс; calculi billiarii – камінцí жов
чéвí; calculi cystis felleae – камінцí жовчé
вого міхурá; calculi pancreatis – камінцí
підшлункóвої зáлози; calculi prostatae –
камінцí передсéчника; calculi renum –
камінцí нирковí; calculi ureterum – камінцí
сечовóдів (сечовóдові); calculi vesicae urinariae – камінцí сечникá (сечникóві), се
човóго міхурá; cystolithiasis – камінцí мі
хурóві; міхурокамíнниця; міхурóве ка
мíння.
камера (camera) – кáмера, комóра; camera
oculi – óчна кáмера.
камнедробление (lithotripsia) – каменокри
шíння.

кардиалгия

камнесечение (lithotomia) – камінорóзтин;
втин камінцíв.
камфора (camphora) – камфорá.
камфорный (camphoratus) – камфорóвий;
камфорный спирт – камфорóвий спирт;
камфорíвка.
канал (canalis) – канáл, прóвід, -оду; желу
дочно-кишечный к. – шлункóво-кишкó
вий к.; паховой к. (can. inguinalis) – па
хвнний канáл.
каналец (canaliculus) – канáльчик, прово
дéць; желчные к. – жовчопровідцí.
канализация – каналізáція; канализаци
онный – каналізацíйний.
канатик (funiculus) – мотузóк, -зкá; funiculus spermaticus – сім’янй мотузóк.
канифоль (colophonium) – живця; кальо
фóнія.
канкроид (cancroid) – канкрóїд; роговстий
пістрк; шкірстий пістрк.
cantharides – шпáнські мýшки.
cancer – пістрк, -á; cancer aquaticus = noma –
водянй пістрк (нóма).
канюля – канля, цíвка, рýрка, дýдочка.
каолин (caolinum) – каолíн, -ну; порцел
нова глнка.
капельница – кáпельник, -ка; крáпельник;
крапливéць, -вц.
капля – кáпля, крáпля, -лі; к. жира на воде –
скáлка; капли Гофманские (����������
gutti�����
Hof����
mani) – кáплі Гóфмана.
капиллярность – капілрність, вóлосність,
-ности.
капиллярный (capillaris) (мед.) – капілр
ний, волосникóвий.
капилляры – капілри, волосник.
капризный – вередлвий, примхлвий, ко
мза; каприз – вередувáння, прмха; капризничать – вередувáти, комизтися.
капсула (capsula) – кáпсула, капшýк, -кá; к.
суставная (c. glenoidalis) – к. суглóбова;
к. печеночная (c. hepatis) – печíнкова кáп
сула.
капуста цветная – кучерва капýста.
карантин – карантн, -ну; -ный – каран
тнний.
карбункул (carbunculus) – карбýнкул, [в]ог
невк, бокорвáн; carbunculus malignus, s.
contagiosus, s. anthrax, s. pustula maligna –
телíй, сибíрка.
cardia (вход в желудок) – пршлунок, кáр
дія.
cardiacus – серцéвй.
кардиалгия (cardialgia = gastralgia) – кар
діалгíя, гастралгíя, бíль шлункóвий (нер
вóвий).
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кардиастения (cardiasthenia) – кардіастенíя,
безслість серцевá, знемóга сéрця (сер
цевá).
кардинальный – кардинáльний.
кардиограмма (cardiogramma) – серцевá кри
вá, кардіогрáма.
кардиограф (cardiograph) – прлад для за
псування серцевóї кривóї, кардіóграф.
кардиодиния (cardiodynia) – шлункóвий
біль, кардіодинíя.
кардиомаляция (cardiomalatia) – кардіо
маляцíя, розм’кшення шлункóве.
кардиопальм (cardiopalmus) – кардіопáльм,
-му; серцекалатáння, серцеколотíння, сер
цестукотíння; битт сéрця.
кариес (caries) – кáрієс, -су; кісткодь, -ди;
caries dentis – кáрієс зубнй, кісткодь
зубнá, порохнвиця зубнá; caries orbitae
oculi – кáрієс óчної мини, кісткодь óчної
ямини, к. óчна; caries ossium – кáрієс кіс
тóк, кісткодь, рóзпад кісткóвий; caries
syphilitica – кáрієс, кісткодь пранцьовй;
caries processus mastoidei – кáрієс ппко
вого пáростка, кáрієс смочкувáтого пá
ростка; caries vertebralis – кáрієс хребовй.
кариозный (cariosus) – каріóзний, кіст
кодний.
кариокинез (caryokinesis) – каріокінéза, не
прямй пóділ ядрá.
карлик (nanus) – кáрлик, куцáк.
кармин (carminum) – кармíн, -ну.
картавость – гаркáвість, -ости; картавить –
гаркáвити; картавый – гаркáвий, гаркá
вець.
картон – картóн, -у; тектýра.
carcinoma – карцинóма, пістрк м’якй.
касательная линия – дотчна лíнія.
касторовое масло (oleum ricini) – рицнова
олíя, рицна.
кастрация (castratia) – халаштáння, вала
шáння, валашíння; кастрировать – вала
шти, халаштáти; кастрат – халаштáн, ва
лáх, кастрáт; кастратор – валащíй, холо
щíй; кастрированный – вхалаштаний.
каталепсия (catalepsia) – каталепсíя, остов
пíння.
катализ – каталíза, розвóднення, рóзчин.
катаплазма – катаплáзма, припáрка.
катаракта (cataracta) – катарáкта, полýда,
свий мóрок; c. capsularis – капсулрна
катарáкта; c. matura – к. стгла; c. nuclearis – ядрóва; c. senilis – к. старéча; кат.
снять – здійнти катарáкту, полýду; c.
tremulans – к. тремтча, рухлва; c.
��������
tumescens – к. набркла.
катарр (catarrhus) – катáр, нéжит, запáлення;

кахектический

catarrhus aestivus – лíтній катáр, сіннá
лихомáнка; catarrhus apicis pulmonis =
apicitis – верхíвниця, запáлення верхíвки
легенéвої; catarrhus bronchialis – див.
“bronchitis”; catarrhus gastro-intestinalis –
катáр шлýнко-кишкóвий, шлýнко-киш
кóвиця; catarrhus intestinalis (enteritis) –
катáр кишкóвий, кишкóвиця; catarrhus intestinalis tuberculosa – катáр кишкóвий
туберкульóзний, кишкóвиця горбковчна;
catarrhus pharyngis – катáр гóрла, гор
ловця; catarrhus tubae Eustachii – катáр
Євстáхієвої труб; catarrhus ventriculi (gas
tricus) – катар шлýнку, запáлення шлýнку,
шлункóвиця; catarrhus vesicae urinariae –
катáр сечовóго міхурá, катáр сечникá,
сечн[кóви]ця; catarrhus vesicae urinariae
gonorrhoica – катáр сечовóго міхурá го
норóйний, сечнця збуровá.
катарральный (catarrhalis) – катарáльний
(нéжитний); bronchitis catarrhalis – ката
рáльний бронхíт, дшця (нéжитна) ка
тарáльна.
кататония – кататонíя, кататонíчні перелóги.
катетер – катéтер, сечоспýсник, рýрка для
випускáння сéчи.
катод – катóд, -ду.
каутеризация – припікáння, випікáння,
припáлювання, кавтеризáція.
каустическая сода – технíчний їдкй сод
(нáтрій).
каучук (resina elastica) – кавчýк, -ку.
кахексия (cachexia) – кахексíя, вснага,
вснаження сил, хравість, хрість, -рос
ти; cachexia cardiaca – кахексíя серцевá,
хравість серцевá; cachexia epileptica –
кахексíя чорнонéмічна; вснаженість чор
нонéмічна; cachexia lymphatica – кахексíя
пáсокова, хрість пáсокова, п. вснаже
нíсть; cachexia malarica – кахексíя маля
рíйна, вснаженість пропáснична; cachexia neonatorum – кахексíя народжéнців,
квóлість прирóдня; cachexia paralytica –
кахексíя паралíзна, вснаження паралíзне;
cachexia senilis – кахексíя старéча, квóлість
стар.; cachexia splenica = pseudoleucaemia – кахексія селезíнкóва, вснаження
селезíнкóве, сележіньóве; cachexie pachydermique (фр.) = myxoedema – кахексія
пахідермíчна, кахексія від знження (змéн
шення) фýнкції щитовóї (борлакóвої)
зáлози; cachexia strumipriva – кахексíя вó
лова, ках. після струмектомíї (втнення
вóлової зáлози), ках. пíсляоперацíйна.
кахектический (cachecticus) – кахектчний,
вснажений.
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качество – кість, -кости; -енный – кісний;
качественный анализ – кісна аналíза.
кашель (tussis) – кáшель, кáшляння; отрывистый – бухкання; сильный, сухой –
к. збтний.
кашлять – кáшляти, бухкати, кахкати;
(мног.) покáшлювати, покахкувати.
квадратный – квадратóвий.
квалифицировать – кваліфікувáти; квалификация – кваліфікáція.
квасцовый (aluminicus) – галунóвий; к. камень – галунк.
квасцы (alumen) – галýн, -нý; натереть
квасцами, намочить в растворе квасцов – погалýнити.
келоид (keloid) – келóїд, -ду; збулість
шрáму; розрóслий шрам.
кератид (keratitis) – рогівнця, запáлення
рогíвки; кератит, -ту; keratitis annularis –
кератт (рогівнця) каблучкóвий; keratitis vesiculosa – кератт (рогівнця) пу
хрчастий; keratitis interstitialis profunda –
кератт промíжний глибóкий; keratitis
paralytica – кератт (рогівнця) парáлíч
ний; keratitis parenchymatosa – кератт
паренхíмовий (м’якушнй); keratitis purulenta – кератт гнойовй (гнійнй); ke
ratitis traumatica – кератт (рогівнця)
травматчний (від трáвми), забійнй;
keratitis phlyctaenulosa – кератт (запáлення
рогíвки) фліктéновий (пухрчастий).
keratoglobus – кулевáтий (крýглий) впин
рогíвки.
кератодермия (keratodermia) – шкурозро
говíлість, -ости; зроговíлість шкýри, кера
тодермíя.
кератоз (keratosis) – розростáння роговóго
шáру шкíри.
кератоконус (keratoconus = cornea conica) –
кератокóнус; впуклина рогíвки кону
сувáта; рогíвка конусувáта.
keratomalacia – кератомаляцíя, розм’к
шення рогíвки.
кератома (keratoma) – нáростень роговй,
роговéць, кератóма; keratosis multiplex s.
ichthyosis – рб’ячий роговéць.
кератотом (keratotom) – кератотóм; ніж для
рóзтину рогíвки.
кератотомия (keratotomia) – кератотомíя;
рóзтин рогíвки.
килограмм – кілогрáм, -му.
киноварь (cinabaris) – киновáр, -ру; цинóбра.
кипение – кипíння, шумувáння.
кипятильник – водогрíльня, кипíльник.
кипяток (aqua fervida) – окрíп, -рóпу; кпень.
кипятить – грíти, варти; (молоко) – топ

клейстер

ти, прáжити, кип’ятти.
кипяченый – варéний, перевáрений; (молоко) – пржене, тóплене.
кирпич – цéгла, -ли; кирпичный – цегéль
ний, цеглний.
кислород (oxygenium) – ксень, -ня.
кислота (acidum) – кислотá, квас; бензойная
к. – бензóлова к.; борная к. – бóрова;
винная к. – внна; виннокаменная к. –
виннокам’янá; hydrocyanicum – синíльна;
муравьиная к. – муравéльна; мышьяко
вистая к. – арсéниста к.; салициловая
к. – саліцлова к.; соляная к. – солянá к.,
сільнй квас; серная к. – сірчáна кислотá;
сернистая к. – сірчáста к.; уксусная к. –
óцтова к.; хромовая к. – хрóмова; яб
лочная к. – блукова к.
кислотность – кислóтність, -ности; квáс
ність, -ности.
киста (cystis) – міхýр, міх; кістá; cystitis –
міхýрнця, сечнця, цистт.
кистевидное сплетение (���������������
plexus pampiniformis) – ґронувáте плéтиво.
кистовидный (cystoideus) – міхурчáстий,
кістувáтий.
кисть (penicillus) (руки) – ксть, -ти; (вино
града) – ктяг, -гу; ґроно; бахрома из ниток – ктиця.
кифоз (kyphosis) – горб зáдній; вкрив хреб
тá назáд, кифóза.
кишечник – кишківнк, -ка; кшки.
кишечный (intestinalis) – кишкóвий; кишечные петли – кишкóві пéтлі; кишеч
ное кровотечение (enterorrhagia) – кро
вотéча кишкóва.
кишка (intestinum) – кшка; duodenum –
дванадцятипáла к.; int. crassum – товстá к.;
int. tenue – тонкá к.; int. rectum – кутнця,
прóста кшка; загýзна кшка.
кладбище – кладóвще, цвнтар; для погребения животных – стервще.
кладовая – комóра.
клапан (valvula) – зáслінка; двустворча
тый к. (bicuspidalis, mitralis) – двійчáста,
дволдова (мітрáльна) з.; трехстворчатый к. (valv. tricuspidalis) – трилдова
(трійчáста) засл.; полулунный кл. (valv.
semilunaris) – (півмíсячна) молодкова з.
clavus – див. “мозоль”.
клевер (Trifolium) – конюшна.
клеенка – церáта.
клей – клей, -éю; (вишневый) – ґлей, -ю; (сто
лярный) – карýк.
клейкий – клейкй, липкй.
клейстер (amylum coctum) – клéйстер, -стру;
мучной клейтер – пíспа.
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клетка грудная (thorax) – огрýддя.
клептомания – крадíжний нáхил, клептомá
нія.
клетка тканевая (cellula) – комíрка, клі
тна, клíтка; к. материнская – мáтірня
клітна; к. мерцательная – мигтча;
к. семенная – сім’янá кл.; к. яйцевая –
яйцéва кл.
клеточный – клітнний, коміркóвий.
клетчатка (tela cellulosa) – ніздрá, клітнна
тканна, целулóза.
клещ (acarus) – клíщ, -щá; a. folliculorum –
голівковолосянй кл.; a. scabiei – к. ко
рóстявий.
клещевина (Ricinus) – райдéрево.
клизма (clysma) – клíзма, промвка.
кликуша – криклвиця, навіснá, причнна.
климактериум (climax) – сплавоспн, клí
макс, клімактéрій; climax praematura –
клíмакс передчáсний, передчáсне зів’
лення жінóче.
климат – підсóння, клíмат; климатический –
кліматчний.
климатотерапия – лікувáння підсóнням;
кліматотерапíя.
клиника – клíніка; клинический – клінíч
ний.
клиновидный (cuneiformis) – клинчáстий,
клинкувáтий; os cuneiforme – клинкувáта
кíстка.
клистир – клістр, промвка, клíзма.
клитор (clitoris) – скóботень; crus clitoridis –
скоботнéва нíжка; glans cl. – скоботн. жó
лудь; frenulum cl. – ск. гнуздéчка; praeputium cl. – перéдня шкýрка скоб.; smegma –
ск. маство; corpus cavernosum – ск. пе
чéрне тíло; lig. suspensorium cl. – скобот
нéва підвісникóва звзка.
клиторидектомия (clitoridectomia) – втин
скóботня.
клоака – клоáка, стік (стоку) (Гал.).
клонические судороги (clonus) – клóнус,
клонíчні кóрчі (довготривáлі).
клоп – блощця.
клочья – клóччя, шмáття.
клубень – бýльба.
клык (dens canina) – íкло (мн. ч.) íкла; кли
вáк, -кá; с большими клыками – іклáс
тий, кливáтий.
клюв – дзюб, -ба; дзьоб; клювáк, -кá.
клювовидный – дзюбáтий, дзюбувáтий.
клюква (baccae oxycocci) – журавлна;
клюквенный – журавлнний.
ключевая вода – джерéльна, джерéляна водá.
ключица (���������������������������������
clavicula) – дýжка, пéрепело; tuberositas coracoidea claviculae – ворóняча

колики

горбкувáтість дýжки (пéрепела).
ключичный (clavicularis) – дужковй, пе
репельний, дýжечний.
коагуляция (coagulatio) – коагулція, зцíп
лення, зсідáння.
Cowperitis – запáлення Кýперової зáлози.
ковырять – колупáти, копирсáти, довбáти,
длýбати.
коготь (оnух) – кíготь (кíгтя); пáзур, (мн.)
пáзурí.
кодеин (codeinum) – коден, -ну.
кожа (cutis, derma) – шкíра, шкýра; c. laxa –
шкíра збóриста; epidermis – епідéрміс,
нáшкурень; stratum corneum – роговй
шар; str. germinativum – зáродкóвий шар.
кожистый – шкіровй.
кожица (corium) – властва шкýра, шкýрка,
плíвка.
кожный (cutaneus) – шкі[ý]рнй; к. смаз
ка у новорожденных (vernix caseosa) –
шкірнá омáста (у немовлт); -ные паразиты – шкірнí чужоди, паразти; -ные
болезни – нашкýрні х[в]орóби (недýги).
кокаин (cocainum) – кокан, -ну.
кокки (coccus) – кульк мікроскопíчні (мік
рóби), кóки.
коклюш (pertussis) – кóклюш, кашлк; скý
са, -си.
коксалгия (coxalgia) – коксалгíя, біль у
кýльші, кульшовй біль.
коксит (coxitis) – кокст, -ту; запáлення кýль
ші, кульшця; coxitis gonorrhoica – кокст
(кульшця) гонорóйний (збуровй); coxitis
syphilitica – кокст (кульшця) сифілітч
ний (пранцьовй); coxitis tuberculosa –
кокст туберкульóзний, кульшця горб
ковчна; coxitis urica – кокст (кульшця)
сечовй.
кокцигодиния (coccygodynia) – біль кýп
риковий; кокцигодинíя.
кокцигэктомия (coccygectomia) – втин
кýприка; кокцигектомíя.
колба – кóлба; к. измерительная – вимірóва;
к. плоскодонная – плескáтодóнна кóлба;
-образный – колбувáтий.
колбасный – ковбáсний.
колебание – хитáння, вагáння.
коленный – колíновий, колíнковий; пателлярный рефлекс – наколíнний вíдрух;
наколíнний рефлéкс.
колено (genu) – колíно; genu valgum – в
кривлення ніг (ног) колíном всерéдину;
клишонóгість з коліном всерéдину; genu
varum – вкривлення ніг (ног) з колíном
назóвні, клишонóгість з колíном назóвні.
колики (colica) – кольк, колóття; colica
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flatulenta – вітровí кольк, кишкóве пу
чíння, гáзове розпирáння кишóк; coli
ca gastrica – кольк шлункóві (завíйна);
colica hepatica – кольк печíнкові, кольк
жовчéві, кольк від жовчéвих камінцíв;
colica intestinalis – кольк кишкóві; colica
mucosa = enteritis pseudomembranacea –
кольк слизовí, кишкóвиця (неспрáвжня)
волокнста, клоччувáта; colica renalis –
кольк нирковí; colica stercoracea – кольк
каловí, кольк від заперт.
колит (colitis) – колíт, -ту; запáлення ободó
вої кшки, ободóвиця.
колицистит (colicystitis) – коліцистт; за
пáлення міхурá, спричнене кишкóвими
бактéріями.
количество – [с]кíлькість, -кости; в достаточном к. – дóсталь; количественный –
кíлькісний.
коллапс (collapsus) – колáпс; знеслення,
заупáд, -ду; умлівáння.
коллатеральный (collateralis) – бічнй,
побíчний, убíчний, колатерáльний.
коллодий (collodium) – колóдій, -дію.
коллоидный – клейовй, клейчáстий, драгл
стий, колóїдний.
коллоиды – колóїди.
колобома (coloboma) – колобóма, щілна,
врізка; coloboma chorioideae – колобóма
жльної оболóнки óка.
колодець, -зь – колóдязь, -зя; кринця; -зный –
колóдязний, кринчний.
колотье – кóлька; колóття; в животе – за
вíйна, завíйниця; в кишках – сóнячниця;
в пальцах от холоду – зáшпари; в ушах –
штркáння.
колпак – ковпáк, -кá.
колтун (plica polonica) – ковтýн, ковтх.
кольпит (colpitis = vaginitis) – колпíт, -ту;
вагінíт, піхвця; colpitis gonorrhoica, s.
vaginitis gonorrhoica – вагінíт гонорóйний,
піхвця гонорóйна (збуровá).
кольпогистерэктомия (colpohysterectomia) –
втин урáзу через пíхву.
кольпоперинеоррафия (colpoperineorraphia) – зшивáння перемíжжя й пíхви.
кольпоррагия (colporrhagia) – кровотéча з
пíхви.
кольпоррафия (colporraphia) – зшивáння
(звýжування) пíхви, кольпорафíя.
кольпорексис (colporhexis) – розрв пíхви.
кольпотомия (colpotomia) – рóзтин пíхви.
кольцевидный (cricoidea), кольцеобраз
ный – каблучкувáтий, перстенювáтий.
кольцевой – каблучкóвий, перстеньóвий,
кíльчáтий.

конденсация

кольцо (annulus) – пéрстень, -сня; каблýчка,
кільцé; обручальное – обрýчка; паховое
кольцо (annulus inguinalis) – пахвнна
каблýчка.
кома (coma) – кóма, знемóра, цілковта
нестма, непáм’ятство; coma diabeticum –
кóма цукрівнчна, знемóра цукрівнчна;
нестма, непáм’ятство цукрівнчне; co
ma puerperale – кóма породóва; coma ure
mica – кóма сечокрíвна, сечокрів’янá;
знемóра, непáм’ятство сечокрів’янé.
комар (culex) – комáр, -р.
комбинация – комбінáція, комбінувáння;
-ированный – комбінóваний; комбина
торная способность – здáтність до ком
бінувáння, комбінатóрна здáтність.
combustio (сухим огнем или жаром) – опé
чення; обвáрення, ошпáрення (водою или
жидкостью).
коммиссура (commissura) – комісýра, злýка;
commissura labiorum anterior – перéдня
губнá злýка.
commotio cerebri – оголóмшення мозковé,
стрясíння мóзку.
комок – грýдка, грýдочка; (шерсти, волос) –
жмут, -та; сбиться в комок – скомштися;
склóчитися.
компас – кóмпас, -су.
компенсация (compensatio) – компенсáція,
надолýження, вíдшкодувáння.
комплексия – комплéксія, статýра, будóва.
компот – узвáр, -ру; звар, -ру.
компресс – компрéс, -су; обгóртка, óбклад;
согревающий к. – огрівáльний к., пр
грівка.
compressio cerebri – здáвлення мóзку (моз
ковé); стснення, придýшення мóзку (моз
ковé).
конвалесцент (convalescens) – вдужень,
видýжник; видýжуючий.
convergens – збíжний.
converxus – опýклий, впнутий, вгнутий.
конвульсия (convulsio) – конвýльсія, кóрчі,
судóма; convulsiones epileptiform. adultorum – конвýльсії (кóрчі, судóми), схóжі
на чорнонéмічні, у дорóслих; convulsiones epileptiform. infantum – конвýльсії
(кóрчі, судóми), схóжі на чорнонéмічні, у
дітéй, дитчі; convulsiones gravidarum –
конвýльсії (кóрчі, судóми) у вагітнх; convulsiones parturientium – конвýльсії (кóрчі,
судóми) у родíль; convulsiones uremicae –
конвульсії сечокрíвні (сечокрів’янí).
конгломерат – конгломерáт, -ту; злíпище,
скýпчення.
конденсация – згуст, згýщення, конденсáція.
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кондилома (condyloma) – кондилóма, борó
давка; condylomata acuminata – гóстрі,
шпилсті кондилóми; борóдавки гóстрі
(шпилсті); condylomata lata – кондилóми
ширóкі, борóдавки ширóкі, кондилóми
пранцьовí.
конечность (extremitas) – кінцíвка; верхняя
к. – вéрхня (горíшня) кінцíвка; нижняя
к. – нжня (долíшня) кінцíвка.
конический (conicus) – конíчний, стріж
кувáтий.
консервы (очки) – óчні консéрви; захиснí
окулри.
консервированный – консервóваний.
консистенция – консистéнція; стан, -ну (фи
зич.); плотная консистенция – стан де
бéлий, міцнй.
constipatio – заперт, зáкріп, затужáвіння,
затужáвілість, нерýха, незрýха.
конституция (constitutio) – конститýція;
будóва, склад тíла.
констриктор (constrictor) – стискáч, -чá.
консультант – консультáнт; консульта
ция – порáда (лíкарська), консультáція.
консилиум (consilium) – консліюм, -му; на
рáда.
контагий (contagium) – контáгій, зарáза;
контагиозные болезни – заразлві х[в]орóби.
контакт – контáкт, -ту.
контур – кóнтур, -ру; обвíд (обвóду).
контрапертура (contrapertura) – протиóтвір,
-твóру; контрапертýра.
контрольный – контрóльний.
контроль – контрóль, -лю, перéвірка; конт
ролировать – контролювáти; перевірти.
контраст – протилéжність, -ности; контрáст.
контрактура (contractura) – контрактýра,
звéдення, стгнення.
конус – кóнус, -су; стіжóк, кружíль.
концентрический – концентрчний; концентрация раствора – концентрáція рóз
чину.
концентрировать – концентрувáти, зосе
рéджувати; концентрированный – кон
центрóваний, зосерéджений.
конъюгата (conjugata) – кон’югáта, пе
рéдньо-зáдній прóмір; c. diagonalis – дія
гонáльна навкіснá к.; c. externa – надвíрня
(зóвнішня) к.; с. normalis – к. нормáльна;
c. vera – к. дíйсна (прóста).
конъюнктивит (conjunctivitis) – кон’юнк
тивíт, -ту; сполучнця, спійнця; conjunc
tivitis aestivalis – кон’юнктивíт (сполуч
нця, спійнця) літній (весннй); con����
junctivitis catarrhalis acuta – кон’юнктивíт

короста

(сполучнця, спійнця) катарáльний гóс
трий; conjunctivitis catarrhalis chronica –
кон’юнктивíт (сполучнця, спійнця) ка
тарáльний хронíчний (довготривáлий, дóв
гий); conjunctivitis diphtherica – кон’юнк
тивíт дифтерíйний (обкладóвий), сполуч
нця (спійнця) обкладóва; conjunctivitis
follicularis – кон’юнктивíт фолікульóвий
(зернстий); conjunctivitis gonorrhoica –
кон’юнктивíт гонорóйний (збуровй), спо
лучнця (спійнця) збуровá; conjunctivitis phlyctaenulosa – кон’юнктивíт (сполу
чнця, спійнця) фліктéновий; conjunc
tivitis trachomatosa = trachoma – кон’юнк
тивíт трахóмовий, трахóма, сухй вóлос.
конъюнктива (conjunctiva) – сполучн,
спійн, сполýчниця, кон’юнктва.
координация – координáція, співрдність,
-ности; погóдження.
координировать – координувáти.
копия – кóпія.
копоть – сáжа, кíпоть, кíптява.
копролит (coprolith) – копролíт, кишкóвий
кáмінь.
копростаз (coprostasis) – копростáза; застíй
кáла.
копчение – вýдження.
копчик (os coccygeum) – кýприк, -ка; cornua coccygea – кýприкові ріжк.
копчиковый (coccygeus) – кýприковий.
cor adiposum – жрне сéрце; зажирíлість
сéрця (серцевá).
cor lassum – сéрце перевтóмлене, перевтóма
сéрця (серцевá).
корень (radix) – кóрінь, -еня, (мн.) корíння;
коренные зубы – кýтні зýби.
corectasia – розшрення зінці.
корешки спинных нервов (rami nervi spinalis) – гілк спиннх нéрвів.
корица (cinnamomum) – корця, цинáмон,
-ну.
корка (crusta) – шкурнка, шкýрка, скíрочка.
кормилица – мáмка, годувáльниця.
кормить – годувáти, харчувáти; кормление – годувáння, харчувáння.
корневище (rhizoma) – коренще, корнк.
корнеплодный – коренеплíдний.
корнцанг – корнцáнг, клинцí.
коробочка – корóбочка, корóбка, кóроб; (из
луба) – кóзуб, козубéнька; (из картону) –
шабатýра, шабатýрка.
корона (������������������������������������
corona) – вінéць; корóна; cor. glandis – жолудéвий вінéць; cor. Veneris – вінóк
Венéрин, круговá смýга з сифілітчних
(пранцьовх) пáпулок (цятóк) на лóбі.
короста (scabies) – корóста, чухáчка.
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корпия – понтчина, смиканна, торочк.
corpora aliena – чужорíдні (сторóнні) рéчі
(що попадáють у рíзні частни тíла). Див.
“инородный”.
корсет – корсéт, -ту; шнурíвка.
корточки – пóчіпки, карáчки; на корточках – на пóчіпках, навкарáчки.
корытообразный – коритувáтий.
корь (morbilli) – кір (кóру).
coryza – див. “насморк”.
косматый – патлáтий, волохáтий, кудлáтий.
косноязычный – недорíка, недорíкий, не
домóвний.
косо (oblique) – кóсо; навкос, нáвкіс, крво.
косоглазие (strabismus) – косоóкість, зизо
óкість; s. alternans – к. мінлва; перемíнна;
strabismus externus – знадвíрня косоóкість,
(зизоóкість); strabismus internus – сере
днна косоóкість.
косоглазый – косоóкий, зизоóкий, криво
óкий, ззий.
косой (obliquus) – кóсий, кривй, нав
кóсий.
косолапость (talipes) – клша, клшавість;
косолапый – клшавий, клишонóгий; talipomanus – клшавість рук, ктиці.
косоногий – кривонóгий, кривй.
косоугольник – кривокýтник, -ка.
костистый – кіствий, кощáвий, костстий,
окóстувáтий.
костенеть – костенíти; (от холода) – клк
нути; дубíти.
костеразрушители (osteoclastae) – остео
клáсти; костерунники.
костлявость – кістлвість, -вости; кощáвість.
костно-мозговой (medullaris) – кíс[т]номіз
ковй, медулрний.
костный (osseus) – кістянй; костное
ядро – кістянé ядрó.
костоеда (caries) – кáрієс, кісткодь, -ди; гос
тéць; костоеда зубов (caries dentis) – кá
рієс зубнй, костодь зубнá, порошнвця
зубнá; car. ossium – кáрієс кістóк; кіст
кодь; рóзпад кістковй. Див. “кариес”.
костотомия (costotomia) – костотомíя, в
тин частни ребрá.
кострец, крестец (os sacrum) – криж, -жа;
tuberositas sacr. – крижовá горбкувáтість;
promontorium – пргірок; foramina sacr. –
крижовí отвóри; crista sacr. – крижовй
грéбінь; cornua sacr. – кр. ріжк; canalis
sacr. – кр. прóвід; hiatus s. – рóзтвір кр.;
apex oss. sacr. – вершóк крижовóї кíстки.
костыль – млиця, кóстур.
кость – кість, кíстка; (мн.) кóсті, кістк;
(ум.) кíсточка.

крикотиреотомия

котел – казáн, котéл, -тлá.
кофе – кáва, -ви.
кофеин (coffeinum) – кофен, -ну.
коченеть – дерев’янíти, клкнути, дубíти.
кошениль (cocus) – червéць, мані, бакáн.
краевой – крайовй, кравий.
край (margo) – край, крáю; пруг, -га.
крайний (extremus) – крáйній, кінцéвий,
скрáйній.
крайняя плоть (praeputium) – перéдня
шкýрка (прутнéва чи скоботнéва).
краниокласт (cranioclast) – черепорозкр
шувач, краніоклáст.
краниомаляция (craniomalatia) – розм’к
шення чéрепа, краніомалацíя.
краниотомия (craniotomia) – краніотомíя,
черепопрóтин, відкритт череповóї по
рожнни.
крапива (Urtica) – кропва; крапивный –
кропв’яний; крапивная лихорадка (urticaria) – кропвниця, кропив’нка.
крапивница (urticaria) – кропвниця, кра
сýха, кропив’нка.
красавка (Atropa belladona) – матригáн, -ну.
краска – фáрба, крáска; красить – фар
бувáти, красти, малювáти.
красящее вещество, краситель – бáрвник,
-ка.
краснеть – червонíти, шарíти.
крахмал (amylum) – крохмáль, -лю.
крахмальный сахар – крохмáльний цýкор.
кремастєр (cremaster) – кремáстер; ячко
вий підіймáч.
крематорий – трупопалíльня, крематóрій.
кремнезем – крем’нка, кремінця, кре
мíнка, кременна.
крепитация (crepitatio) – скрéпіт, хрум,
хрýскіт, крепітáція.
крестец (os sacrum) – див. “кострец”.
крестовидный – хрещáтий, хрестáтий.
кретинизм (cretinismus) – кретинíзм, -му;
недоýмство.
кривизна (curvatura) – кривинá, збóчення,
крвість, кандзба; curvatura ventriculi
major – велка шлункóва кривинá.
кривобокий – кривобóкий, кривоклýбий.
кривоглазый – сліпоóкий.
кривоногий – кривонóгий, клишонóгий.
криворукий – криворýкий, криворýчка.
кривошея (torticollis) – кривошя, кри
вов’за; кривошеий – кривов’зий.
кризис (болезни) (crisis) – крза, раптóвий
спад гарчки; кризис наступает – біль
перевáлюється.
крикотиреотомия (cricothyreotomia) – об
ручкóво-борлакóвий рóзтин.
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крикотомия (cricotomia) – рóзтин обруч
кóвого хрящá.
крикотрахеотомия (cricotracheotomia) – рóз
тин обручкóвого хрящá й трахéї.
крипторхизм (cryptorchysmus) – криптор
хíзм, -му; відсýтність яйц (яць) в ка
лтці.
кристалл (crystallus) – криштáль, -лю.
кристалик (lens crystalina) – криштáлик,
сóчка; nucleus lentis – сóчкове ядрó; fibrae
lentis – сочк. волóкна; axis l. – сóчкова
вісь; polus l. – пóлюс кришталикóвий;
aequator l. – сóчковий еквáтор; radii l. –
сочк. рáдіюси (прóмені).
кристаллизация – кристалізáція, кришта
лювáння; кристаллизироваться – крис
талізувáтися, кришталювáтися.
кристалловидный – кришталювáтий, криш
талоподíбний.
кристаллический – крис[ш]талíчний.
кровавый – кривáвий; к. понос – різáчка.
кровеносный – кровонóсний; кровеносный сосуд – жла.
кровать, кроватка – лíжко, лíжечко, пóстіль,
-стéли.
кровинка – кровнка.
кровоизлияние (haemorrhagia) – кровов
лив, кровотéча, кровосплв; haemorrhagia retinae – крововлив у сіткíвку.
кровообращение – кровоóбіг, -гу; большой круг к. – велкий кровоóбіг, велке
кóло óбігу крóви; малый круг к. – малй
кровоóбіг; малé кóло óбігу крóви.
кровоостанавливающий – кровтамýючий.
кровоподтек – синк, -кá.
кровопускание – кровопускáння.
кровосмешение – кровозмíшення.
кровососный – крововсиснй; кровососный аппарат – кровоссень.
кровотворение, кроветворение – крово
твóрення.
кровотечение – кровотéча, кровотíч, -тéчи;
остановить кровотечение – затамувáти,
загамувáти кров; кровотечение кишечное (enterorrhagia) – кровотéча кишкóва;
кровотечение из носа (epistaxis) – крово
тéча, кровотíч носовá (з нóса).
кровоточивый – кровоточвий, кровотíч
ний; кровоточивость – кровотéчнíсть,
-ности.
кровохаркание (haemoptoё, haemoptysis) –
кровохáркання, кровоплювáння, кáшель з
крóв’ю; haemoptysis (haemoptoё) tuberculosa – кровохáркання туберкульóзне (горб
ковчне).
кровь (sanguis) – крóв, -ви; крівл; (из носа) –
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мáзка, шка (н.); истекать кровью –
зіхóдити крóв’ю, юшти.
кровянистый – кривáвистий.
кровяной – кров’янй; кр. сыворотка –
кров’янá сирóватка.
кролик – кріль (крол); крóлик, трýсик, -ка.
круг – кóло, -ла; круг, -га; большой круг
кровообращения – велке кóло óбігу
крóви; велкий кровоóбіг.
круглый – крýглий, окрýглий.
круговой (circulus) – коловй, круговй.
кругообразный, круговидный – кругл
стий.
кругообращение, круговращение – круго
óбіг, круговорóт, -ту; колóворот, кóлообер
тáння.
кружка – кýхоль, (ум.) кýхлик, воднчик,
квáрта; (для сбора денег) – карнáвка.
круп (laryngitis cruposa) – круп, -пу; гортáн
ниця волокннна (крýпова, волокнста).
крупозный (cruposus) – крýповий, волокнн
ний, волокнстий; bronchitis cruposa –
бронхíт крýповий, дишця волокннна
(волокнста); pneumonia cruposa – пнев
монíя (легéнниця) крýпова (волокннна,
волокнста).
крушина (Frangula, Cascara sagrada) – кру
шна, жóстір = (Rhamnus cathartica), кру
шна, хрóбост.
крыловидный (pterygoideus) – крилувáтий;
fovea pterygoidea processus condiloidei –
крилувáта ма виросткóвого пáростка.
крылонебный (pterygopalatinus) – крилу
вáтопіднебíнний.
крыса – пацк, -кá; щур; крса.
крышка – пóкришка, нáкривка.
крючковатый (hamatus) – гачкувáтий, кар
лючкувáтий; os hamatum carpi – гачкувáта
кíстка зап’стка.
крючок (hamulus) – гачóк, -кá.
ксантопсия (xanthopsia) – жовтозóрість, -рос
ти; ксантопсíя.
ксеродермия (xerodermia) – сухошкíр’я,
ксеродермíя.
ксероз (xerosis) – сýхість, -хости; ксерóза;
arthroxerosis – суглóбова сýхість.
куб перегонный (destillator) – перегíнний
котéл, -тла, казáн; дестиляцíйний котéл,
казáн; лéмбик.
кубовидный (cuboideus) – кубувáтий, гран
чáстий; кубовидная кость (os cuboideum) – гранíвка (гранчáста кíстка).
кувеза (couveuse) – термостáт для недо
нóсків, кувéза.
кукуруза – кукурý[д]за, пшíнка.
кулак – кулáк, -кá.
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культивировать – культивувáти; культивированный – культивóваний.
культура (выращивание) – культýра, роз
плíд.
культя – кýкса; кíкоть, -ктя.
кумулятивный – кумулятвний, згуртóва
ний, скýпчений, накопчений.
купание – купáння.
купаться – купáтися.
купировать – увірвáти (перéбіг х[в]орóби).
купорос (vitriolum) – вітріóль, -лю; купе
рвáс, -су; железный к. – к. залíза, к. за
лíзний; медный к. – сній кáмінь.
куриный – кýрячий; куриная грудь – к.
огрýддя; куриная слепота (hemeralopia) – кýряча сліпотá, лунá.
курить (табак) – курти, палти.
курорт – курóрт, -ту.
курс – курс, -су; курсовой – курсовй; курс
лечения – курс лікувáння.
кусать – кусáти.
кухня – кýхня, пекáрня, куховáрня.
кушать – їсти.
кушанье – стрáва, жа.

Л
Лабиринт (labyrinthus) – лабірнт; vestibu
lum – прсінок; recessus sphericus – сфе
рчний зáкуток; maculae cribrosae – ре
шíтчасті плми; canales semicirculares –
півкружáлові канáли; ampullae osseae –
кістянí áмпули; crura ampul. – áмпульні
ніжк; cochlea – слимáк; cupula – бáня
(вершóк); scala tympani – бубонцéві схó
ди; meatus acusticus internus – внýтрішній
вушнй óтвір; foramen singulare – одинóка
дірá.
лаборатория – лаборатóрія.
ладан – лáдан.
lagophthalmus – зáяче óко.
ладонный (palmaris) – долóнний; antithenar – дол. противпин; thenar – долóнний
впин; aponeurosis palmaris – долóнна
апоневрóза.
ладонь (palma) – долóня; разжать ладонь –
розтулти долóню; сжать – стулти до
лóню.
ладьевидный (navicularis) – човнувáтий,
човнстий; os. naviculare – човéнце, чов
нувáта, кíстка.
лакмус – лáкмус, -су.
лакмусовый – лакмусóвий; л. бумажка –
лакмусóвий папíр.
лакрицы корень (Glycyrrhiza echinata) –

ларингит

локрця, солóдкий кóрінь, солодка, со
лодéць.
лактацио (lactatio) – лактáція, годувáння
грýддю.
лактобутирометр или лактометр (lactobu
tyrometer s. lactometer) – лактомéтр; мо
локомíр.
лактозурия (lactosuria) – лактозурíя; мо
лóчний цýкор у сéчі.
лактоскоп (lactoscop) – лактоскóп, вмір
ник жру в молоцí.
лакуна (lacuna) – лакýна, заглбина, ма;
lacuna vasorum – ма кров’янх жил; ���
lacuna musculorum – мýскульна ма.
ламбдовидный шов (sutura lambdoidea) –
ламбдувáте шво.
ламинектомия (laminectomia) – ламінек
томíя, втин хребóвого лýку.
лампа – лмпа; калильная л. – жаровá
лмпа.
ландыш (Convallaria majalis) – конвáлія, -ії.
ланолин (lanolinum) – ланолíн.
ланцет – лансéт, -та.
laparorraphia – зшивання, зашивáння чéрева.
лапаротомия (laparotomia) – лапаротомíя,
череворóзтин.
лапарогастротомия (laparogastrotomia) –
рóзтин шлýнку післ рóзтину чéрева,
лапарогáстротомíя.
лапарогистерэктомия (laparohysterectomia) –
втин урáзу післ рóзтину чéрева, ла
парогістеректомíя.
лапаросальпингэктомия (����������������
laparosalpingectomia) – втин яйцепровóду післ рóзтину
чéрева, лапáросальпíнгектомíя.
лапароэнтертомия (laparoentertomia) – рóз
тин кишóк післ рóзтину чéрева; лапаро
ентертомíя.
лаповидный – лапáтий.
laryngectomia – втин горлнки; горлянко
втин.
ларингит (laryngitis) – ларингíт, -ту; горлян
ковця, запáлення горлнки; ��������������
laryngitis catarrhalis acuta – гóстре запáлення горлнки
(гóстрий ларингíт); laryngitis chronica –
ларингíт хронíчний, запáлення горлнки
хронíчне (довготривáле); laryngitis
���������������������
syphilitica – ларингíт сифілітчний (пранцьовй),
запáлення горлнки пранцьовé; laryngitis
tuberculosa – ларингíт туберкульóзний (горб
ковчний), запáлення горлнки горбко
вчне; laryngitis chronica simplex – зви
чáйний хронíчний ларингíт, звичáйне хро
нíчне запáлення горлнки; �����������������
laryngitis cruposa – ларингíт крýповий (волокннний, во
локнстий); laryngitis diphtherica – ларингíт
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дифтерíйний (обкладóвий), запáлення гор
лнки дифтерíйне.
ларингоррагия (laryngorrhagia) – кровотéча
горлнкова, ларингорагíя.
ларингоскопия (laryngoscopia) – ларинго
скопíя, óгляд горлнки.
laryngospasmus – горлнкова спáзма (спаз
матчне, скорчовé закритт горлнкової
щілни).
ларингостеноз (laryngostenosis) – ларин
гостенóза, звузíння горлнки, горлнко
звузíння.
laryngotomia – ларинготомíя, розрíзування
горлнки; рóзтин горлнки.
ларинготрахеит (laryngotracheitis) – ларин
готрахет; горлянкодихавковця.
ларингоэдема (laryngooedema) – нáбряк
горлнки; ларингоедéма.
латентный, скрытый (latens) – захóваний,
латéнтний.
lateroflexio uteri – загн урáзу нáбік.
lateroversio uteri – нáхил урáзу нáбік; збó
чення урáзове.
lactertus fibrosus – фібрóзна частна дво
голóвого плечевóго мýскула.
левша – шульгá, манькó, лівáк.
левулоза – левулóза, овочéвий цýкор.
легких воспаление (pneumonia) – див.
“пневмония”.
легковоспламеняющийся – палкй, займ
стий, пальнй, горчий, легкозапальнй.
легкое (pulmo) – легéня, -ні; (множ.) легéні;
basis pulmonis – оснóва легенéва; apex
p. – вершóк леген.; sulcus subclavius – під
дужковй рівчáк; margo anterior – перéднíй
край; hilus pulm. – легенéві ворóта; incisura cardiaca – сердéчна врізка; alveoli –
альвеóли (дучк).
легкоулетучивающийся – легколеткй.
легочный (pulmonalis) – легенéвий; л. пузырек – лег. пухирéць; легочная ткань –
легенéва тканна.
лед – лíд (льóду); крга.
ледяной – льодовй.
лежать животом вниз – долічéрева лежáти;
вверх – горілць, горічéрева.
лежание – лежáння; лежачий – лежáчий.
лезвие – лéзо, -за.
лейка (infundibulum) – лíйка, -ки.
лейкодерма (leucoderma) – левкодéрма, бі
лошкíр’я; leucoderma syphiliticum – бі
лошкíр’я сифілітчне (пранцьовé).
лейкома (leucoma) – більмó, лýда, полýда;
глаз с бельмом – більмовé óко.
лейкопения (leucopenia) – левкопенíя (змéн
шення кíлькости білокрíвців).
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лейкоцит – білокрíвець, левкоцт.
лейкоцитоз (leucocytosis) – левкоцитóза,
збíльшення кíлькости білокрíвців у крóві.
лейкемия (leucaemia) – білокрíв’я, левкемíя:
лейкемия лимфатическая – б. пáсокове.
лейомиома (leiomyoma) – лейоміóма; но
вотвíр з м’язéвої тканни.
лекарство (medicamentum) – лíки.
лекарственный (medicamentosus) – ліковй,
помічнй.
лекарский – лíкарський.
лекарь, -ка (medicus) – лíкар, -ка.
лектор – лéктор, -ра;-ский – лéкторський.
лекция – лéкція; лекционный – лекцíйний.
ленточный (lenticularis) – стрічковй, биндо
вй; глиста (taenia) – ціп’к, глста бин
довá.
лепесток – пелстка, -ки.
лепешка – кóржик, -ка.
lepra – прокáза; lepra tuberosa – прокáза
горбкувáта.
лепрозорий (leprosorium) – лепрозóрій, при
тýлок для прокажéних.
leptomeningitis – лептоменінгíт, запáлення
м’якóї опóни мóзку; м’якоопóнниця.
лестница (scala) (подвижная) – драбна;
(неподвижная) – схóди, схíдці; scala tympani – бубонцéві (барабáнні) схóди; scala
vestibuli – присíнкові схóди.
лесничный (scalenus) – драбнчастий; musculus scalenus – драбнчастий мýскул.
летальный (letalis) – летáльний, смертéль
ний.
летаргия (lethargia) – обмирáння, завмирáн
ня, летаргíя.
летучий (volatilis) – леткй, летчий; л.
(санитарный) отряд – летчка.
лечебница – лікáрня.
лечебный – лікáрний, лікáрчий, лікувáль
ний; лечебное заведение – лікáрня.
лечение – лікувáння; занятие врачеванием – лікарювáння; л. ран – гоння.
лечить, -ся – лікувáти, -ся; л. раны – гóїти.
лечь – лягт.
лигатура (ligatura) – лігатýра, зáв’язка, пе
рéв’язка.
ligamentum – в’зло, звзка; lig. ovarii – звз
ка ячникова; l. suspensorium hepatis – під
вісникóва зв. печíнки; l. teres hepatis, uteri –
крýгла зв. печíнки, урáзу. Див. “связки”.
лигнин (ligninum) – лігнíн, деревна.
liquor – рідинá; liquor folliculi – фолікулрна
(мішéчкова) рідинá.
лиман – лимáн, -ну.
лимон – цитрна, лимóна; -ный (citricus) –
цитрновий; -ная кислота (acidum citri-
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cum) – цитрнова кислотá.
лимонад – лимонáда, -ди.
лимфа (lympha) – пáсока, лíмфа.
lymphangioma – лімфангіóма; пáсоко-жиль
нк, -кá.
лимфатический (lymphaticus) – пáсоковий,
лімфатчний; -ская система – пáсокова
систéма; -ские сосуды – пáсокові жли.
лимфаденит (lymphadenitis) – лімфаденíт,
запáлення пáсокових зáлоз; пáсокозалоз
нця.
lymphadenoma – пáсоковий жовнк, лім
фаденóма.
лимфангоит (lymphangoitis) – лімфангóїт,
запáлення пáсокових жил, пáсокожиль
нця.
лимфобласты (lymphoblastes) – лімфоблáсти,
молодí білокрíвці.
лимфоистечение (lymphorrhoea) – лімфо
рéя, пáсокотéча, витікáння пáсоки.
лимфома (lymphoma) – пасочнк, -ка; лім
фóма.
лимфообразование – пáсокоутвóрення, утвó
рення пáсоки.
лимфосаркома (lymphosarcoma) – лíмфо
саркóма, пáсоко-м’ясáк.
лимфоцит – лімфоцт, пасоковéць.
лимфоцитоз (lymphocytosis) – лімфоцитóза,
збíльшення кíлькости лімфоцтів у крóві.
линза – сóчка, лíнза.
линия (linea) – лíнія, смýга; l. aspera femoris –
шерсткá лíнія стегнá; l. demarcationis –
демаркацíйна (відмежувáльна) лíнія, смýга.
линейный – лінíйний.
липкий (adhaesivus) – липкй, липýчий,
беркй, чіпкй; липкий пластырь –
липкй, (липýчий) плстер.
липоид (lipoid) – ліпóїд; подíбна до тóвщу
речовинá.
липома (lipoma) – ліпóма, опáсок, товщáк;
lipoma arborescens – ліпóма (опáсок) де
ревста (деревувáта), розгалýжена.
липоматоз (lipomatosis) – зажирíлість, роз
жирíлість, потовстíння; lipomatosis uni
versalis – зажирíлість загáльна; розжирí
лість загáльна; потовстíння загáльне; lipomatosis luxurians muscularis progressiva – зажирíлість зáйва м’язéва поступóва.
lipomixoma – товщéвий слизнк.
липурия (lipuria) – ліпурíя, жиросéччя.
липэмия (lipaemia) – ліпемíя, збíльшення
кíлькости жру в кровí; жирокрíв’я.
листообразный – листувáтий.
лист, листик (folia) – лист, листóк, листóчок;
(мн.) лстя; (бумаги) – áркуш, аркýшик.
литий – лíтій, -ія; фосфорнокислый л. –

лобковый

фосфоровокслий лíтій; бромистый л. –
брóмовий лíтій.
литопедион (lithopedion) – літопéдіон; ска
менíлість плодá в серéдині мáтери.
литотомия (lithotomia) – літотомíя; втин
камінцíв.
литотрипсия (lithotripsia) – літотрипсíя,
розкршування камінцíв.
литотриптор (lithotriptor) – літотрптор,
розкршувач камінцíв.
лихорадить, меня лихорадит – я мáю га
рчку; я в гарчці.
лихорадка (febris) – лихомáнка, пропáсниця,
трясовця, трсця, гарчка, палчка; пе
ремежающаяся лихорадка (�������������
febris intermittens) – пропáсниця, (трясовця), гарч
ка, лихомáнка перемíнчаста, перервчас
та; febris gastrica – шлункóва лихомáнка,
пропáсниця; febris biliosa – жовчéва гарч
ка (пропáсниця); ��������������������������
febris intermittens quartana – пропáсниця перемíнчаста четвер
тчка; febris intermittens quotidiana – про
пáсниця перемíнчаста (перервчаста) що
дéнна; febris lactica – пропáсниця молóчна;
febris recurrens – гарчка поворóтна (зворóт
на); febris scarlatinosa – пропáсниця шкар
лятнна; febris traumatica – пропáсниця (га
рчка) травматчна (забійнá); ��������������
febris intermittens perniciosa – пропáсниця (гарчка)
перемíнчаста злíсна (злослва), лихá.
лихорадочный (febrilis) – лихомáнський,
гарячкóвий, пропáсний, трясцевй.
лицевой (facialis) – лицевй; nervus facialis – лицевй нерв; л. угол – личнк.
лицо (facies) – лицé, вид; облччя; (юридич.) – осóба; измениться в лице – по
мінтися; вверх лицом – горілць; с
кривым лицом – кривовдий.
лишай (lichen, herpes) – 1) лишáй, -а;
2) обрíсник; мох; lichen circinatus – відгра
нчений лишáй; l. islandicus – іслáндський
мох; l. tropicus – тропíчна всипка; l.
scrophulosum – золотýшний лишáй; herpes tonsurans – стригýчий лишáй; herpes
zoster – оперíзуючий лишáй.
личинка – [г]робачóк, -чкá; гýсінь; личнка
(у пчел) червá; (мух) мýхимка; личинка
овода (oestrus hominis) – [г]робачк óвода
(óводові) (на шкíрі в людни).
лоб (frons) – лоб, чолó.
лобарная пневмония (pneumonia lobaris) –
лобáрна, частковá пневмонíя (легéнниця).
лобковый (pubicus) – лóбиковий; соромíт
ний; os pubis – соромíтна кíстка; corpus
oss. pubis – тíло сором. кíстки; pecten oss.
p. – гребінéць с. к.; eminentia ileopectinea –

лобный
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клубово-гребінцéве згíр’я.
лобный (frontalis) – чоловй, лобовй.
лобок (mons pubis) – лóбик, лóновий горбóк.
ловкость – зрýчність, спртність; (в дви
жениях) – впрáвність.
лодка – чóвен, -внá; лодкобразный – чов
нувáтий.
лодыжка (�������������������������������
malleolus) – колóдочка; malleolus lateralis fibulae – бічнá малогомíлкова
колóдочка.
ложе (matrix) – прймище, притýлок, лóже;
matrix unguis – нігтьовá матернка.
ложечка (хирург.) – лóжечка.
ложкообразный – ложкувáтий.
ложный (spurius) – неправдвий; (путь) –
облýдний, зблудлвий; ребра л. (costae
spuriae) – неправдві рéбра.
локализация – локалізáція; локализировать – локалізувáти.
локоть (cubitus) – лíкоть, -ктя.
локтевой (cubitalis) – ліктевй; локтевая
кость (ulna) – ліктíвка; olecranon – лік
тевй пáросток; processus coracoideus –
ворóнячий пáросток, tuberositas ulnae –
ліктевá горбкувáтість; capitulum ul. –
голíвка ліктíвки; circumferentia articula
ris – суглóбовий óбвід.
locus minoris resistentiae – мíсце наймéн
шого óпору.
ломкий – крихкй, ламкй.
ломкость – лáмкість, крхкість, -кости.
ломота – ломóта, ломéць, гостéць, -тц;
гризь, -зи.
лопасть – лóпасть, пелстка.
лопатка (���������������������������������
scapula) – лопáтка; facies costalis – ребрóва повéрхня; facies dorsalis –
спиннá пов.; spina scap. – лопáтковий
остк; acromion – барковй пáросток;
angulus inf. – бічнй кут; cavitis glenoidalis – суглóбова влóговина; collum scapulae – шя лопáтки; processus coracoideus –
ворóнячий пáросток (дзюбáтий).
лопаться – лóпатись, трíскатись, лýскатись,
рéпатись.
лопнувший – лýснутий, лýслий.
лордоз (lordosis) – лордóза, горб перéдній,
вкрив хребтá вперéд; человек с искривленным позвоночником – малигувáтий.
лоскут – клáпоть, -птя; клáптик, шматна;
лоскутный – клáптиковий, клаптний.
лохии (lochia) – лóхії, післяполóгові очстки.
лохиометра (lochiometra) – затрмання лó
хій в урáзі; лохіомéтра.
лохиометрит (lochiometritis) – лохіометрт;
запáлення урáзового м’зу від затрмання
лóхій.

лохиометрофлебит (lochiometrophlebitis) –
лохíометрофлебíт; запáлення урáзових вен
від затрмання лóхій.
лубки – лéщата.
lues – див. “сифилис”.
луковица (bulbus) – бýльба, бáнька, ци
булна; bulbus urethrae – бýльба (ци
булна) сечівникóва; bulbus oculi – óчна
цибулна, бáнька, бýльба.
луковичный (bulbosus) – цибулнний.
lumbago – óхвáт, улóми в кржах; люмбáго.
лунатизм (lunatismus, somnambulismus) –
сновддя.
лунатик (somnambulus) – сновда.
луночка (alveola) – альвéола, дýчка.
lupus vulgaris – вóвчий лишáй, вовчáк, -кá.
Див. “волчанка”.
луч – прóмінь, -меня.
лучевая кость (radius) – прóмінь, -меня;
corpus r. – тíло; capitulum – голíвка; fovea –
ма; process. styloideus – шилувáтий пá
росток; incisura ulnaris – ліктевá врізка.
лучевой (radialis) – промінéвий.
лучеиспускание (radiatio) – промінювáння,
сяння, промíнення.
лучеобразный – промінстий.
лучеотражение – óдсвіт; вíдкид промíння;
промінеóдсвіт.
лучепреломление (refractio lucis) – про
менозлíм, -злóму; ламáння прóменів.
лучистый (radiatus) – променстий.
luxatio – звих; luxatio congenita – звих
врóджений.
лысеть – лисíти.
лысина – лсина, пліш.
лысый – лсий.
льняной – ляннй; льняное масло – ляннá
олíя.
любознательность – цікáвість, доптли
вість, -вости.
любострастие – сласнóта, пóхіть, -ти; по
хітлвість.
любострастный – похітлвий, сласнй.
ляминария (laminaria) – лямінáрія, морськé
баговння.
ляпис (lapis) – лпіс, -су; пекéльний кáмінь.
лярингит (laryngitis) – див. “ларингит”.
ляшка – стегнó.
lyssa – див. “бешенство”.

М
Магистр – магíстр, -тра.
магнезия (magnesia) – магнéзія; жженная
м. – пáлена магнéзія.
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магний (magnium) – мáгній.
магнит – магнéт, -ту; магнитный – магнé
тний.
магнетизм – магнетзм, -му.
мазилка (кисть) – квач, квáчик, помазóк.
мазь (unguentum) – мазь, -зи; масть, -ти; жид
кая мазь – рідкá масть; мазь окиси ртути –
масть (мазь) живосріблóвого óкису; серая
ртутная мазь (unguentum hydrargyrum cinereum) – політáнь, політáнія.
мазать – мáзати; мастти, шмарувáти; мазаный – мáзаний, мáщений.
мак (Papaver) – мак; Р. orientale – сліпй мак,
сліпáк.
макродактилия (macrodactylia) – макро
дактилíя, довгопáлість, -лости.
макроглоссия (macroglossia) – макроглосíя;
збíльшений язк.
макроцефалия (macrocephalia) – велико
голíв’я; макроцефал – великоголóвий,
макроцéфал.
макроциты – макроцти, червонокрíвці
збíльшені.
macula (пятно) – плма; macula lutea –
жóвта плма; macula corneae – (невелка)
плма (незнáчна замутнíлість) рогíвки;
більмó.
malacia (размягчение) – розм’якáння, роз
м’кшення, розм’кшування; osteomala����������
cia – розм’кшення кістóк; myomalacia –
розм’кшування м’снів (мýскулів).
малина (Rubus idaeus) – мална.
malleus – див. “сап”.
малоберцовая кость (fibula) – малá гомíлка;
corpus fib. – тíло мал. гоміл.; crista interossea – міжкóстий грéбінь; capitulum – го
лíвка; apex capituli – вершóк голíвки; malleolus lateralis – бічнá колóдочка.
малоберцовый (fibularis) – малогомілкóвий.
малокровие (anaemia) – недокрíв’я, ма
локрíв’я, малокрóвність, -ности; anaemia perniciosa progressiva – недокрíв’я
(малокрíв’я) злíсне (злослве, згублве)
поступóве.
малокровный (anaemicus) – малокрóвний,
недокрíвний.
малосилие (debilitas) – малослля, безсл
ля, слáбість; квóлíсть, -лости; debilitas
universalis congenita – слáбість (квóлість)
загáльна врóджена; хрість, квóлість на
роджéнців.
малорослый – низькорóслий; присáдкуватий.
малоумие – недоýмство.
малоупотребительный – маловжваний.
малочисленный – нечислéнний.
мальва (Malva silvestris) – калáчики.

мастопексия

мальчик – хлóпчик, хлоп’.
малярия (malaria) – малярíя, болóтяна про
пáсниця.
малярийный – малярíйний; малярийная
местность – малярíйна місцéвість.
мамка – мáмка.
манжета – манкéта, чóхла; манжетный –
манкéтний, чóхловий.
манежное движение – манéжні рýхи.
маниак (maniacus) – манік, навіжéний.
манипуляция – маніпулція.
манипулировать – маніпулювáти.
мания (mania) – мáнія, шалéнство; ма
ния преследования (mania persecutio
nis) – мáнія напастувáння, мáнія переслí
дування.
манная крупа – мáнні крýпи.
манометр – манóметр.
маразм (marasmus) – марáзм, вснага, в
снаженість сил, хрявість; marasmus senilis – хрявість (квóлість) старéча.
мальтоза (maltosa) – мальтóза; солодóвий
цýкор.
марантический (maranticus) – мрклявий,
марантчний.
марганец (manganum) – мангáн, -ну; пе
рекись марганца (calium hypermanganicum) – надманганáт кáлія (калíйний).
марля – мáрля.
маска – мáска, машкарá; хирургическая –
налчина.
маскировать – маскувáти; маскирование –
маскувáння.
маслина (Olea europea) – маслна, олвка.
масло (oleum) (коровье) – мáсло; (древес
ное) – олва; (растительное) – олíя, -її;
олíй, -ію; касторовое м. (oleum ricini) –
о. рицнова; льняное м. – ляннá олíя;
прованское м. (oleum provansale) – олва
провáнська; лимонное м. – цитрновий
олíй.
маслянистый – маслстий.
масляный – мáсляний, олíйний; масляная
кислота – мáсляна кислотá; масляное
брожение – мáсляна ферментáція (кс
нення); масляная краска – олíйна фáрба.
масса – мáса, тóвща.
массаж (massage) – масáж, -жу; массажист –
масажст; массажировать – масажувáти.
массивность – масвність, -ности.
массивный – масвний.
мастодиния (mastodynia) – мастодинíя; біль
(нервóвий) груднх зáлоз.
мастоидит (mastoiditis) – мастоїдт, запáлен
ня смочкувáтого пáростку; смочковця.
мастопексия (mastopexia) – мастопексíя,
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пришивання груднóї зáлози.
мастотомия (mastotomia) – рóзтин смоч
кувáтого пáростку; мастотомíя.
мастурбация (masturbatio = onania = onanis
mus) – мастурбáція, онанíзм; солодíйство.
масштаб – ма[с]штáб, -бу; мірло.
масцит (mastitis) – масцт, -ту; запáлення
груднóї зáлози, грудця; mastitis inter
stitialis diffusa – масцт (запáлення груд
нóї зáлози) промíжний розпливнй, роз
плвчастий; mastitis circumscripta gummosa – мастт обмéжений (третнéвий)
гумóзний; mastitis puerperalis – масцт
(запáлення груднóї зáлози) породóвий.
материализация – матеріялізáція.
материнский – мáтірній; материнская часть
последа (placenta uterina) – мáтірня час
тна ложська.
материя – матéрія, твóриво.
материал – матеріл, -лу; перевязочный
материал – перев’зувальний (перев’яз
нй) матеріл.
матка (uterus) – урáз, -зу; corpus uteri –
урáзове тíло; fundus – дно; cavum uteri –
урáзова дуплна; orificium uteri – ур.
вíчко; portio vaginalis – пíхвяна частна
урáзу; labium anterius – перéдня губá;
parametrium – приурáззя; plicae palmatae – пáльмові змóршки, lig. teres uteri –
крýгла урáзова звзка; m. recto-uterinus –
кутнчно-урáзовий мýскул; processus
vaginalis peritonei – пíхвяний пáросток
очерéвини.
маточный (uterinus) – урáзовий.
матовый – мáтовий; (о стекле) – мутнй.
матрац – матрáц, -ца; (набитый сеном) –
сіннк, -кá.
мать – мáти, -тери.
мацерация (maceratio) – мацерáція, розм’к
шення, розм’кшування, вимóчування.
мацерироваться – мацерувáтися, розмóчу
ватися.
мацерированный (maceratus) – мацерó
ваний, розмóчений, вмочений.
маятник – вагáдло, мáятник, -ка.
мебель – мéблі, -ів; мебельный – мебльóвий.
мегалобласт – великокрíвець зáродковий,
мегалоблáст.
мегалокорнеа (megalocornea) – впин ро
гíвки; мегалокóрнеа.
мегалодактилия (megalodactylia) – вели
копáлість, -лости; мегалодактилíя.
мегалоцефалия (megalocephalia) – мегало
сефалíя, велкочéреп’я; головáтість, -тости.
мегалоцит – мегалоцт, великокрíвець.
medialis – середнний; musculus vastus me-

Мейбомиевы железы

dialis – ширóкий середнний (медільний)
мýскул.
medianus – присерéдній; arteria mediana –
присерéдня артéрія.
медиастинит (mediastinitis) – медіястинíт;
запáлення межистíння; межистíнниця.
medius – серéдній; musculus scalenus medius – серéдній драбнчастий мýскул.
медик – мéдик, -ка.
медикамент – медикамéнт, -ту; лíки.
медицинский – медчний.
медицина – медицна.
медико-хирургический – медчно-хірур
гíчний.
медленный (tardus) – повíльний, забарнй;
(при ходе) – тхий.
медлительность – повíльність, -ности; гáян
ня, барíння.
медь (cuprum) – мідь, -ди; желтая м. – мосж,
-жý; красная м. – томбáк, -кý (червóна
мідь).
медный – мідянй, мíдний; м. купорос –
вітріóль мідянй; сній кáмінь.
медуллярная (нервная) пластинка – ме
дулрна нервóва платíвка, пластнка.
медянка (змея) – мідянця.
меж, между – меж, між, помíж, промíж;
межклеточное вещество – межикомíр’я,
межиклітння; межкостный (interosse
us) – межикóстий; межмышечный (inter
muscularis) – міжм’яснéвий; межпозво
ночный (intervertebralis) – міжхребцéвий.
междуплечие – межирáм’я.
межреберье – міжрéбрина; межреберный
промежуток (spatium intercostalis) – меж
ребрóвий промíжок.
межуточный (interstitialis) – промíжний;
hepatitis interstitialis chronica – гепатт
(печінкóвиця) промíжний довгочáсний,
довготривáлий.
мезентериит (mesenteriitis) – мезентеріїт,
запáлення отóчини.
мезенхима (mesenchyma) – мезенхíма (про
мíжна тканна).
мезокардий (mesocardium) – мезокáрдій,
серцевá отóчина (эмбр.).
мезоколон (mesocolon) – отóчина товстóї
кшки.
мезосальпинкс (mesosalpinx) – отóчина
урáзової труб, мезосáльпінкс.
мезоцефал – середнєголóвець, мезоцéфал.
Мейбомиевы железы (glandulae tarsales
Meibomii) – тарзáльні (повíко-хрящевí)
зáлози (Мейбóмієві); воспаление Мейбо
миевых желез (Meibomiitis) – запáлення
Мейбóмієвих зáлоз.
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меконий (meconium) – мекóній, смíлка;
испражняться меконием – смілкувáти.
мел (creta) – крéйда; красный мел – лб
рина.
мелазма (melasma) – чóрне забáрвлення
шкíри; melasma suprarenale = morbus Addisonii – Адисóнова хорóба; чорношкýрість
наднирковóго похóдження.
melanoderma – меланодéрма; (тéмне забáр
влення шкíри).
меланоглоссия (melanoglossia) – мелано
глосíя, чóрне забáрвлення язикá.
меланолейкемия (melanoleucaemia) – ме
ланолевкемíя; білокрíв’я з тéмним за
бáрвленням білокрíвців.
меланома (melanoma) – мелянóма; барвнк
чóрний.
меланхолия (melancholia) – меланхóлія; су
мовтість, задýма; m. activa, s. agitans –
м. рухлва; m. attonica, s. stupor – мелан
холíйне остовпíння; m. errabunda – м. над
рухлва; надмíрно рухлва сумовтість.
меланхоличный (melancholicus) – мелан
холíйний, сумовтий.
меланхолик – меланхóлик.
меланэмия [чернокровие (melanaemia)] –
чорнокрíв’я, меланемíя.
мелена (melaena) – мелéна; чорноблювáчка
кривáва, чорнопронóс; melaena neonatorum – мелéна народжéнців; чорноблювáчка
(чорнопронóс) у народжéнців.
мелитоптиализм (melitoptyalismus) – ме
літоптіялíзм; цýкор у слні.
мелитурия (melituria) – мелітурíя, цýкор у
сéчі, цукросéччя.
мелитэмия (melithaemia) – мелітемíя, цý
кор у крóві; цукрокрíв’я.
мелкозернистый – дрібнозернстий.
мелкозубый – дрібнозýбий.
мелкоклетчатый – дрібнокоміркóвий.
меловой – крейдянй.
membrana – оболóнка; membrana tympani –
бубонцéва оболóнка; membrana vitrea –
склста оболóнка; membrana chorii – обо
лóнка хоріóна; membrana vitellina – жовт
кóва оболóнка; membrana limitans – від
мéжна, гранчна оболóнка.
мензурка – мензýрка, калібрóвана шкл
ночка.
менингит (meningitis) – менінгíт, запáлення
мозковóї оболóнки (опóни); опóнниця;
meningitis spinalis – менінгíт спиннй, за
пáлення мозковóї оболóнки спиннóго мóз
ку (спиннá опóнниця); meningitis purulenta – (опóнниця), менінгíт гнойовй; me
ningitis tuberculosa s. basilaris – менінгíт
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туберкульóзний (горбковчний) s. бази
лрний (основнй), запáлення мозковóї
оболóнки туберкульóзне (горбковчне);
meningitis syphilitica – менінгíт сифілітч
ний (пранцьовй); meningitis serosa –
менінгíт сирóватний; meningitis cerebrospinalis epidemica – менінгíт спнномоз
ковий епідемíчний (пóшесний), опóнниця
спинно-мозковá пóшесна.
менингомалация (meningomalacia) – ме
нінгомалація; розм’кшення опóн.
менингомиэлит (meningomyelitis) – ме
нінгомієлíт, запáлення стрижовх опóн і
стржу; опоностржиця; опономозковця
стрижовá.
менинготиф (meningotyphus = typhus abdo
minalis) – черевнй тиф з рíзко вирáзними
мозковми вищами (головнм чином з
порáзкою опóн); мéнінготф.
менингоэнцефалит (meningoencephalitis) –
менінгоенцефалíт; запáлення мозковх
опóн і мóзку; опономозковця.
меноррагия (menorrhagia) – менорагíя,
надмíрно кровотéчна мíсячка.
менструация – (menstruatio, s. menses) –
менструáція, мíсячка, крáски, червóний
сплав, рубашн, свій час; menses praecox –
мíсячка (менструáція) дочáсна; menses
tardiva – мíсячка запíзнена.
менструировать – мтися, бýти в цвітý,
менструювáти.
ментагра (mentagra = sycosis) – ментáгра;
запáлення волосянх мішéчків; волосéць
(паразтовий).
ментол (mentholum) – ментóл, -лу.
меридиан – меридін, -ну; півдéнник, -ка.
мерка – мíрка.
меркуриализм (mercurialismus) – мер
куріялíзм, отруння живм сріблóм.
мертвенность – помертвíлість, -лости; мер
твóта, мéртвість, -вости.
мертвенный – помертвíлий, завмéрлий.
мертветь – мертвíти.
мертвец – мрець (мерц); (мн. мерці); мерт
вк, -кá.
мертвецкая – трупáрня.
мертвецкий – мертвéцький, мрéцький; мерт
вецки пьян – п’ний як ніч.
мертвечина – мерлтина, мертвечна, мер
лó; (о животных) – пáдло, стéрво.
мертвить – мертвти.
мертворожденный – мерчýк, мертвонарó
джений.
мертвый – мéртвий, мéрлий, умéрлий.
мерцание – блмання, мигтíння, миготíння.
мерцательный – блмаючий, мигтчий;
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мерцательный эпителий – мигтчий
епітéлій.
мерцать – миготíти, блмати; мигтíти.
местный (localis) – місцéвий; местная
анестезия (anaestesia localis) – місцéве
знечýлення (анестезíя).
местность – місцéвість, -вости.
место (locus) – мíсце; (должность) – посá
да; больное м. – болче мíсце; местожительство – мíсце проживáння; детское место (placenta) – ложсько, послíд,
зчсток, мíсце.
месторождение – місценарóдження; (геолог.)
родóвище, -ща.
месячногонные (emmenagoga) – сплаво
гóнні (середник, зáсоби); місячкогóнні.
месячные (menses) – див. “менструация”.
металл – метáл, -лу.
металлический – металéвий, металíчний;
металлический звук – дзвк, -ку; брск,
-ку.
металлоид – металóїд, -ду.
металловидный – металувáтий, металопо
дíбний.
метаморфоз – метаморфóза, переинáкшення.
метан – метáн, -ну (болóтяний, багóнний газ).
метастаз – метастáза, перенíс, -нóсу.
метеоризм – метеорзм, -му; дмýчка, надм.
метилен – метилéн, -ну.
метил – метл, -лу.
метиловый спирт – метловий алкогóль
(спирт); метиловый эфир – метловий
етéр.
метод – метóда, спóсіб.
метлообразный – мітлáстий.
метр – метр, -ра.
метралгия (metralgia) – біль урáзовий; мет
ралгíя.
метратрезия (metratresia) – заростáння (за
рóщення) урáзу; метратрезíя.
метрейриз (metreurysis) – метрейрза, роз
шрювання урáзової шйки ґýмовим міш
кóм (метрейрнтером).
метрейринтер (metreurynter) – метрейрн
тер; ґýмовий пошрювач урáзової шйки.
метрит (metritis) – метрт; запáлення урáзу,
урáзниця; metritis gonorrhoica – урáзниця
гонорóйна, збуровá.
метровагинит (metrovaginitis) – метровагі
нíт, запáлення урáзу й пíхви; уразопіхвця.
метролимфангоит (metrolymphangoitis) –
метролімфангоїт; запáлення пáсокових
жил урáзу; пáсокожлиця урáзова.
метроперитонит (metroperitonitis) – метро
перитонíт; запáлення урáзу й очерéвини;
урáзоочерéвиця.

микротом

метроптоз (metroptosis) – метроптóза, опý
щення урáзу.
метроррагия (metrorrhagia) – кровотéча урá
зова; metrorrhagia gravidarum – кровотéча
урáзова ваг�����������������������������
í����������������������������
тних; metrorrhagia puerperalis – кровотéча урáзова породóва.
metrorrhexis – розрв урáзу.
метросальпингит (metrosalpingitis) – мет
росальпінгíт; запáлення урáзу й урáзової
труб; урáзотрýбиця.
метротомия (metrotomia) – рóзтин урáзу,
метротомíя.
метроэндометрит (metroendometritis) –
метроендометрт, запáлення урáзового
м’зу й слзової урáзової оболóнки.
механизм – механíзм, -му; будóва, снáсть.
механический – механíчний.
мечевидный (xyphoideus) – мечевй; processus xyphoideus – мечевй пáросток.
мешетчатый – торбнчастий, вóрочковий,
мішечкóвий.
мешок (saccus) – мішóк, міх; (м. большой) –
лáнтух; (м. маленький) – торбнка, тóр
ба; слезный мешок (saccus lacrimalis) –
слíзний мішóк; fornix sacci lacrimalis –
склепíння слíзного мішкá.
миазма (miasma) – мізма, злоповíтря.
миазматический – міязматчний.
миалгия (myalgia) – біль м’язéвий, міялгíя.
миастения (myasthenia) – слабість м’язéва,
м’яснéва міястенíя.
мигание – блмання, мигáння, моргáння,
клíпання (глазами).
мигать – мигáти; (сверкать) – блмати;
(моргать) – моргáти.
мигрень (hemicrania) – мігрéна, біль поло
вни голов.
мизинец (digitus minimus) – мізнець, -нця;
мізнчик.
мидриазис (mydriasis) – рóзшир, розшрен
ня зінці, мідріза.
микозис (mycosis) – мікóза; пліснвиця.
микроб – мікрóб.
микрогастрия (microgastria) – мікрогастрíя,
малй шлýнок.
микроглоссия (microglossia) – мікроглосíя;
малй язк.
микродактилия (microdactylia) – мікро
дактилíя, короткопáлість, -лости.
микрококк (micrococcus) – мікрокóк; дріб
нокýлька (мікрóби).
микрон – мікрóн, -ну.
микроорганизм – мікроорганíзм, -му.
микроскоп – мікроскóп, -пу.
микроскопический – мікроскопíчний.
микротом (microtom) – мікротóм; прлад

микроцефалия

– 72 –

для тонкóго зрíзування (рóзтину).
микроцефалия (microcephalia) – дрібного
лíв’я, малоголíв’я, мікроцефалíя.
микроцит – дрібнокрíвець, мікроцт.
миксома (myxoma) – міксóма, слизнк, слиз
ньóвий нáростень.
микстура (mixtura) – мікстýра, мішанна.
миксэдема (myxoedema) – мікседéма; [не
дýга, що залéжить від зупнення (або
змéншення) секрéції борлакóвої зáлози
й виявлється набрякáнням шкíри й пси
хíчними рóзладами].
милиария (miliaria) – міліярія, потíвка, про
сянця.
миллиметр – мілімéтр, -тру.
мимика – мíміка, мґи.
миндалевидный – мігдалювáтий; м-ная
железа (tonsilla) – мігдáлик, мігдáлина.
миндаль (Amygdalus communis) – мігдáль,
-лю.
миндальный – мігдалéвий.
минерал (mineralus) – мінерáл, -лу; копáлина.
минеральный (mineralis) – мінерáльний;
минеральная вода – мінерáльна водá;
минеральный источник – м. джерелó.
myodegeneratio cordis – перерóдження м’
зів сéрця, м’язоперерóдження серцевé.
миодиния (myodynia) – міодинíя, біль м’я
зéвий. Див. “миалгия”.
миозит (myositis) – міозт, м’яз[ов]ця.
миокардий (myocardium) – міокáрдій; м’яс
нéва оболóнка сéрця; серцевй м’яз, м’
сень.
миокардит (myocarditis) – міокардт, за
пáлення м’яснéвої оболóни сéрця, м’я
зосéрдиця; myocarditis callosa – мозолс
тий міокардт; myocarditis acuta – гóстрий
міокардт, гóстре запáлення м’яс нéвої
оболóни сéрця; myocarditis chronica –
міокардт хронíчний (довготривáлий).
миология (myologia) – міолóгія (наýка про
м’сні).
miosis – звузíння зінці, міóза.
миома (myoma) – міóма, м’язáк, -ка; м’я
зовй нáростень; mioma uteri – м’язáк
урáзовий (урáзу); mioma laevicellulare –
веретéноклітнний м’язáк; mioma striocellulare, s. rhabdomyoma – пересмужчáтоклітнний м’язáк, пересмужчáтий м’я
зáк; fibromyoma – волокном’язáк, фібро
міóма.
миопатия (myopathia) – міопатíя, м’язéва
хóрість; myopathia rheumatica – міопатíя
ломцéва, м’язéва хóрість ломцéва.
миопия (myopia) – міопíя, короткозóрість,
-рости.

мозг

миосаркома (myosarcoma) – міосаркóма,
м’зом’ясáк.
мираж (fata morgana) – мáрево.
мирингит (myringitis) – мірингíт; запáлення
бубéнної перéтинки; бубéнно-перетнниця.
miserere = ileus – перéкрут кишкóвий, не
прохíдність кишкóва.
миэлемия (myelaemia) – мієлемíя, біло
крíв’я від захорування шпíку.
миэлит (myelitis) – мієлíт, -ту; запáлення
стржу (мóзку спиннóго); myelitis sacralis – мієлíт крижовй, запáлення крижовóї
частни спиннóго мóзку; myelitis lumbalis – мієлíт поперéковий, запáлення по
перéкової частни спиннóго мóзку; mye
litis dorsalis – мієлíт спиннй, запáлення
спиннóї частни спиннóго мóзку.
младенец – дитна; неговорящий – немов
л, -лти.
млекопитающее – ссавéць, -вц.
млечный сок (chylus) – молóчина, хíлус.
мнимобольной – нíби х(в)óрий.
мнимоумерший – завмéрлець, нíби вмéрлий.
мнительный – помсливий; мнительность –
помсливість, -вости.
много – багáто; многобрачный – много
шлбний; многогранный – многогранчáс
тий; многодетный – дітнй, многодíтний;
многосемейный – многосімéйний, сім’я
нстий; многочисленный – числéнний;
многородящая – многополíжна; многослойный – многошаровй.
многоугольник – многокýтник.
могила – ма, гробовще; (курган) – могла.
модификация – модифікáція, відмíна.
можжевельник (Juniperus communis) – яло
вéць (ялівц).
мозг (cerebrum encephalum) – мóзок, мíзок,
-ку; facies inferior – нжня (долíшня) по
вéрхня; pedunculus cerebri – мозковá ніжка;
tegmentum – пóкришка; substantia nigra –
чóрна субстáнція; corpora quadrigemina –
чотирогорбкóві тілá; ventriculus tertius –
трéтій шлýночок; tuber cinereum – сíрий
горб; thalamus – палáц; metathalamus –
запалáцова частна; epithalamus – над
палáцова частна; pallium – плащ; lobi
cerebri – мозковí частк (ділянк); insula – óстрів; lobus frontalis – чоловá чáстка
(ділнка); lob. temporalis – висковá чáстка
(діл.); l. occipitalis – потлочна частка; l. parietalis – тім’янá ч. (діл.); fornix – склепíння;
corpus callosum – мозолсте тíло; septum
pellucidum – прозóра перéтинка; rhinencephalon – нюшнй (нхальний) мóзок;
meninges – мозковí оболóнки.
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мозг продолговатый (medulla oblongata) –
довгáстий мóзок; fissura mediana – при
серéдня щілна; foramen caecum – сліпá
дíрка; pyramis (medul. obl.) – пірамíда; decussatio pyramidum – пірамíдне перехрéс
тя; oliva – олвка; corpus restiforme – мо
тузкувáте тíло; clava – булавá.
мозг спинной (medulla spinalis) – спиннй
мóзок, стриж; intumescentia cervicalis – шй
не потóвщення; pars thoracalis – огрýдна
частна; pars lumbalis – поперéкова ч.; conus medullaris – мозковй кóнус; filum terminale – кінцéва нтка; sulcus medianus –
присерéдній рівчáк; funiculi medullae spinalis – спинномозковí мотузк.
мозговой (cerebralis) – мозковй (мізковй);
мозговые оболочки (meninges) – мозковí
оболóнки; dura mater encephali – твердá
мозковá оболóнка; pia mater spinalis –
спнно-мозковá м’якá оболóнка; пау
тинная оболочка (arachnoidea spinalis) –
спнно-мозковá павутнна оболóнка.
мозг костный (myelos) – кіс[т]нй мóзок;
шпік (Грінч.).
мозжечек (cerebellum) – мóзочок (малй
мóзок); gyri cerebelli – мозóчкові зáкрутки;
vallecula cer. – моз. долнка; vermis – хро
бáк; lingula c. – мозóчков. язичóк; monti
culus – гíрка; culmen – верхíв’я; declive –
схил; folium vermis – хробакóвий листóк;
uvula – язичóк; nodulus – вýзлик; hemisphernium cer. – мозóчкова півкýля; tonsilla
cer. – моз. мигдáлик; flocculus – жмýток;
nidus avis – пташне гніздó; pedunculus
flocculi – жмуткóва нíжка.
мозжить – мізчти.
мозолистость (callositas) – мозолстість,
-тости.
мозолистый (callosus) – мозолстий; corpus
callosum cerebri – мозолсте тíло мóзку.
мозолить – мýлити, мýляти, мозóлити.
мозольный – мозолéвий, мозóльний.
мозоль (clavus, callus) – мозóля, нагнíтка;
(на п’ятí) – гýзка; давит, болит м. – на
гнíтка мýляє, мозóля мýляє.
мокрота (sputum) – харкотння, флгма
(н.) флéгма, харкотна, мокротння; сли
зистогнойная мокрота – слизовó-гно
йовé (гнійнé) харкотння; ржавая мок
рота – іржáве харкотння; кровянис
тая мокр. – кров’сте (кровáвисте) хар
котння; пенистая мокрота – пíняве
харкотння; вязкая мокрота – липкé
харкотння.
молекула (molecula) – молéкула; чáсточка.
молекулярный – молекулрний; молеку-

морской

лярный вес – мол. вагá.
моллюск (molluscum) – м’якýн; молск;
м. кожный (molluscum cutaneum) – шкі
рянéць, -нця; molluscum contagiosum –
м’якýн (молск) чіпкй (заразлвий).
молниеносный – блискавчний.
молния – блскавка, блискавця; (с громом) – грімнця.
молозиво (colostrum) – молóзиво.
молоко – молокó; женское – пóкорм, мо
локó (жінóче); молоко кипяченое – пр
жене молокó; молоко цельное – незб
ране; истечение молока (galactorrhoea) –
молокотéча, галакторéя.
молочный сахар (lactosa) – молóчний цýкор,
лактóза; молочная сыворотка – сирóватка.
молот – мóлот, молотóк; молоточек (����
malleolus) – молотóчок, колóдочка; malleolus medialis tibiae – середнна колóдочка
велкої гомíлки.
молочница (soor) – плíснявка.
молочная железа – молóчна зáлоза; мо
лочная кислота (acidum lacticum) – мо
лóчна кислотá.
monarthrosis – запáлення однóго суглóбу.
моногамия (monogamia) – моногамíя; одно
шлбність, -ности.
монодактилия (monodactylia) – монодак
тилія; однопáлість, -лости.
мономания (monomania) – мономáнія; бо
жевілля на одній ідéї (як от: підпáлювати –
піромáнія; крáсти – клептомáнія).
моноплегия (monoplegia) – монопарáліч;
моноплегíя, парáліч однóї кінцíвки (однóї
грýпи м’зів).
монорхист (monorchistus) – монорхíст, -а;
людна з одним яйцéм, клинувáтий.
monstra – потвóри, почвáри, вродки; m.
duplicia – подвíйні потвóри.
мор (epidemia) – пóшесть, -сти; пóмір, -мóру;
(о чуме) – моровця.
morbilli – див. “корь”.
morbus Addissonii – див. “бронзовая бо
лезнь”; morbus Basedowii – див. “Базе
дова болезнь”; morbus maculosus Werlho
fii – кривáвиста всипка; плямста хорóба
Верльгóфова; самостíйна (ідіопатчна)
схльність до кровотéч (підшкурянх).
моргание – моргáння, лýпання, клíпання.
моровая язва – моровé повíтря, моровця,
пóмір.
морить – морти, губти, перевóдити, ви
гублти.
морозить – морóзити.
морской – морськй; свинка морская –
морськá свнка, пац морськé.
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морфій, морфин (morphium) – морфін, -ну.
морфинизм – морфінíзм, -му.
морфинист – морфінíст, -та.
морфология – морфолóгія.
морщина (plica) – змóршка, бржа; plicae
ventriculi – шлункóві змóршки; plica vocalis – голосовá змóршка.
морщинистый – зморшкувáтий.
морщиться – мóрщитись, мóрхнути; морщить лоб – сýпитися, хмýритися.
мост, мостик (pons) – міст (мóсту); містóк,
-сткá; pons Varoli – містóк Варóліїв.
мостовая из дерева – помíст, -мóсту; мос
товая из камня – брук, бýрок, -рку.
мостовидный – буркувáтий.
мотор (motor) – мотóр, двигýн, порýшник.
mouches volantes – ненáче мýхи літáють
(змíна прозóрости в склстому тíлі óка).
мох (muscus sphagnum) – мох (мóху).
моцион – моціóн, -ну.
моча (urina) – сéч, -чи.
мочевина (urea) – сéчина, сечовна, мочо
вна.
мочевой (urinarius) – сечнй, мочовй, сечо
вй; мочевая кислота – мочовá кислотá.
мочевой пузырь (vesica urinaria) – сеч
нк, -кá; сечовй міхýр; vertex vesicae –
міхурóвий завíй; corpus ves. – міх. тíло;
fundus v. – міх. дно; lig. umbilicale – пуп
кóва звзка; urachus – урахус (сечовй
прохíд); uvula ves. – міх. язичóк; orificium
urethrae – вíчко сечовóду; annulus urethralis – сечівникóве кóло; sphincter vesicae –
затягáч міхурóвий (стискáч).
мочегонное (diureticum) – сечогíнний, мо
чогíнний (зáсіб).
мочеизнурение (сахарное) (diabetes mellitus) – цукросéччя, цукрíвнця спрáвжня;
мочеизнурение несахарное (diabetes insipidus) – цукрíвнця неспрáвжня, цукро
сéччя неспрáвжнє.
мочеиспускательный канал (urethra) – се
чівнк; мужской (urethra virilis): pars prosta
tica – передсечникóва частна; pars membranacea – оболóнкова частна; pars cavernosa – печéрна частина. Див. “уретра”.
мочеиспускание – сечопýск, сечотéча.
мочекислый диатез (podagra) – сечоксла
діятéза, подáгра.
мочеотделение – сечовидíлення.
мочеполовой (urogenitalis) – сечополовй,
сечопоголíвний, сечостатéвий; мочеполо
вые органы (urogenitalia) – сечоприрó
дження.
мочеточник (ureter) – сечовíд, -вóду, сечо
прóвід; pars abdominalis – черевнá частна;
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pars pelvina – мисковá частна; tunica
adventita – надвíрня (зóвнішня) оболóна
(опóна; stratum externum – надвíрній шар;
tunica mucosa – слизовá оболóна).
мочеприемник – сечоприймáч, -ча.
мочить – мочти; мочиться – мочтися.
мочка уха (lobulus auris) – вушнá чáсточка,
клпа, клпка.
мошонка (scrotum) – калтка; raphe scroti –
калиткóве шво; septum scroti – кал. пе
рéтинка; tunica dartos – м’ясста оболóна
(опóна).
мрамор (marmur) – мáрмур, -ру; мраморный – мармурóвий.
мрачный – тéмний; хмýр-[н]-ий, похмýрий;
мрачный человек – супíй, понýра, вов
кувáтий, дундýк.
муж (vir) – муж; супруг – чоловíк, дружна,
подрýжжя.
мужеложство (paederastia) – мужолóжство;
педерáстія.
мужский (masculinus, s. virilis) – мýж[е]сь
кий, чоловíчий; urethra virilis – чоловíчий
(мýжський) сечівнк; мужские половые
органы (organa genitalia virilia) – чоловíчі
(мýжські) діторóдні óргани.
мука – бóрошно; мучной – борошéнний,
борошнний.
multipara – багатополíжна.
муляж (moulage) фр. – мулж, восковй
відлток.
мумификация (mumificatia) – муміфікáція,
висихáння трýпу.
муравьиный – муравéльний; муравьиная
кислота – муравéльна кислотá.
mus articularum (articularis) – суглóбові
мші; вільнорухлві тільц суглóбові.
мускатная печень – мушкáтна (мушкáтова)
печíнка.
musculus – мýскул, -ла, м’яз, -зу; м’сень,
-сня; caput – головá; venter – чéрево,
живíт, -вотá; musculus fusiformis – ве
ретенувáтий мýскул; m. unipennatus –
одноперстий мýскул; m. bipennatus –
двоперстий мýскул; m. sphincter – за
тягáч, -чá; m. articularis – суглóбовий
мýскул; m. sceleti – скелéтовий мускул;
tendo – тяглó, сухожлок, -лка; (збірн.)
сухожлля; aponeurosis – апоневрóза,
рóзтяг; peremisium – перемíзій, -ія; fascia
superficialis – поверхнéва фáсція; inscriptio tendinea – сухожльний, тягловй пе
рéміжок; arcus tendineus – сухожльна
(тягловá) дугá; ligamentum vaginale –
пíхвянá звзка; vagina fibrosa tendinis –
волокнувáта пíхва тягловá (сухожлкова);
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vagina mucosa tendinis – слизовá пíхва
тягловá (сухожлкова); trochlea muscularis – мýскульне (м’яснéве) коліщá; bursa
mucosa – слизовá кишéня.
musculi dorsi – спиннí мýскули; m. trapezius – трапецоїдáльний мýскул; m. transversus nuchae – поперéчний карковй
мýскул; m. latissimus dorsi – найшрший
спиннй мýскул; m. rhomboideus major –
ромбувáтий малй мýскул; m. levator
scapulae – мýскул підіймáч лопáтки; m.
serratus posterior inferior – зубчáстий зáд
ній нжній (долíшній) мýскул; m. splenius
cervicis – шйний пляструвáтий (ре
мінстий) мускул; m. longissimus dorsi –
спиннй найдóвший мýскул; m. spinalis –
остюкóвий мýскул; m. semispinalis – пі
востюкóвий мýскул; m. multifidus – мно
годíльний мýскул; m. m. rotatores – мýску
ли крутцí; m. m. interspinales – міжостю
кóві мýскули; m. rectus capitis posterior
major – велкий прóстий зáдній мýскул
голов; m. obliquus capitis superior – вéрх
ній (горíшній) косй мýскул голов; fascia lumbodorsalis – спнно-поперéкова
фáсція; fascia nuchae – карковá фáсція.
musculi capitis – мýскули голов; m. epi
cranius – надчереповй мýскул; m. fron
talis – чоловй (лобовй) мýскул; m. oc
cipitalis – потличний мýскул; m. pro
cerus – мýскул гордýн, -нá; m. nasalis –
носовй мýскул; m. depressor septi –
мýскул стягáч носовóї перéтинки; m. orbicularis oculi – коловй óчний мýскул; m.
triangularis – трикýтній мýскул; m. risorius – мýскул смін, -нá; m. zygomaticus –
вличний мýскул; m. caninus – собáчий
мýскул; m. buccinator – м. трубачíв (тру
бáч), (щічнй) мускул; m. m. incisivi labii
superioris – різакóві мýскули вéрхньої
губ (горíшньої), верхньогýбі різакóві
мýскули; m. mentalis – мýскул підборíддя,
підборíдний мýскул; m. temporalis – вис
ковй мýскул; m. pterygoideus externus –
крилувáтий надвíрній (зóвнішній) мýс
кул; galea aponeurotica – апоневротчний
шолóм, -ма; m. digastricus ossis hyoidei –
двочерéвий мýскул під’язикóвої кíстки
(язýльки); m. masseter – жýйний мýскул.
musculi colli – шйні мýскули; platysma –
плáстень шйний (підшкýрний мýскул
шї); m. sternocleidomastoideus – грудн
нно-дужкóво-пипковй мýскул; m. longus
colli – дóвгий мýскул шї; m. scalenus anterior – перéдній драбнчастий мýскул;
fascia colli – фáсція шї, шйна фáсція;
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fascia praevertebralis – передхребтóва
фáсція.
musculi thoracis – огрýдні мýскули; m. ster
nalis – грудннний мýскул; m. pectoralis
major – огрýдний велкий мýскул; pars
clavicularis – дужкóва частна; pars sternocostalis – грудннно-ребрóва частна:
m. subclavius – піддужковй мýскул; m.
serratus anterior – перéдній зубчáстий
мýскул; m. m. levatores costarum – мýску
ли-підіймачí ребрóві; m. m. intercostales
externi – міжребрóві надвíрні (зóвнішні)
мýскули; m. transversus thoracis – попе
рéчний мýскул огрýддя (огрýдний); diaphragma – діяфрáгма, грудннно-черевнá
перéтинка; fascia pectoralis – огрýдна фáс
ція.
musculi abdominis – черевнí мýскули; m.
rectus abdominis – прóстий (прямй) че
ревнй мýскул; falx (aponeurotica) ingu
inalis – (апоневротчний) черевнй мýс
кул; m. pyramidalis – пірамідáльний
мýскул; m. obliquus externus abdominis –
кóсий надвíрній (зóвнішній) черевнй
мýскул; m. cremaster – мýскул підіймáч
ячка (ядрá); m. transversus abdominis –
черевнй поперéчний мýскул; annulus
umbilicalis – пупкóве (пуповé) кóло; linea
alba – бíла лíнія; lig. suspensorium penis s.
clitoridis – підвíсник прýтня (прутнéвий)
або скóботня; lig. fundiforme penis –
пращувáта звзка прýтня; lig. inguinale
(Puparti) – пахвнна звзка (Пупáртова);
lig. lacunare (Gimbernati) – мкова звзка
(Жімбернатова); lig. inguinale reflexum
(Collesi) – загнýта пахвнна звзка (Колесова); m. coccygeus – кýприковий мýскул.
musculi extremitatis superioris – мýскули
вéрхньої кінцíвки; m. deltoideus – дель
тувáтий мýскул; m. teres minor – малй
крýглий мýскул; m. subscapularis – під
лопáтковий мýскул; m. biceps brachii –
двоголóвий плечевй мýскул; m. coracobrachialis – дзбовоплечевй мýскул; m.
brachialis – плечевй мýскул; m. triceps
brachii – триголóвий плечевй мýскул; m.
anconaeus – ліктéвий мýскул; m. pronator
teres – крýглий пронáтор, -ра (м., що
повертáє долóню донзу); m. flexor carpi
radialis – промінéво-зап’стковий згинáч;
m. palmaris longus – дóвгий долóнній
мýскул; m. flexor carpi ulnaris – ліктéвозап’стковий згинáч; m. flexor digitorum
sublimis – поверхнéвий згинáч пáльців;
m. flexor digitorum profundus – глибóкий
згинáч (пальцéвий) пáльців; m. flexor pol-
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licis longus – дóвгий пáлюхóвий згинáч;
m. pronator quadratus – квадратóвий про
нáтор; m. extensor carpi radialis longus –
дóвгий промінéво-зап’стковий розгинáч;
m. extensor digitorum communis – загáль
ний пальцéвий розгинáч; m. extensor digiti quinti proprius – влáсний мізнний роз
гинáч; m. supinator – супінáтор; m. abductor pollicis longus – дóвгий пáлюхóвий
відтягáч; m. extensor indicis proprius –
влáсний вказівникóвий розгинáч; m. palmaris brevis – корóткий долóнній мýскул;
m. opponens pollicis – протиставлч пáлю
хóвий; m. m. lumbricales – хробакóві мýс
кули; m. interossei dorsales – дорсáльні
міжкóсті мýскули; m. interossei volares –
волрні (долóнні) міжкóсті мýскули.
musculi extremitatis inferioris – мýскули
нжньої (долíшньої) кінцíвки; m. iliop
soas – клýбово-крижовй мýскул; m. ili
acus – клýбовий мýскул; m. psoas major –
велкий крижовй мýскул; m. glutaeus
maximus – сіднчний найбíльший мýскул;
m. tensor fasciae latae – напинáч ширóкої
фáсції; m. piriformis – грушкувáтий мýс
кул; m. obturator internus – затульнй,
середóвий (внутр.) мýскул; m. gemellus
superior – близнюкóвий вéрхній (горíшній)
мýскул; m. quadratus femoris – квадратóвий
стегновй мýскул; m. sartorius – кра
вéцький мýскул; m. quadriceps femoris –
чотироголóвий стегновй мýскул; m. rectus femoris – прóстий (прямй) стегновй
мýскул; m. vastus lateralis – ширóкий
бічнй мýскул; m. articularis genu – мýскул
колíнного суглóба; m. pectineus –
гребíнний мускул; m. adductor longus –
дóвгий мýскул притягáч; m. gracilis –
тендíтний мýскул; m. obturator externus –
затульнй надвíрній (зóвнішній) мýскул;
m. biceps femoris – стегновй двоголóвий
мýскул; m. semitendinosus – півсухожл
ковий (пíвтягловй) мýскул; m. semi
membranosus – півперетнковий мýскул;
m. tibialis anterior – великогомілкóвий пе
рéдній мýскул; m. extensor digitorum lon
gus – дóвгий пальцéвий розгинáч; m. pe
roneus tertius – малогомілкóвий трéтій
мýскул; m. extensor hallucis longus – дóв
гий пáлюхóвий розгинáч; m. triceps surae – триголóвий литковй мýскул; m.
gastrocnemius – литковй мýскул; m. so
leus – камбалувáтий мýскул; arcus tendi
neus m. solei – сухожлкова (тягловá) дугá
камбалувáтого мýскула; m. plantaris –
підóшв’яний мýскул; m. popliteus – під
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колíнний мýскул; m. flexor digitorum longus – дóвгий пальцéвий згинáч; m. flexor
hallucis longus – дóвгий пáлюхóвий
згинáч; m. abductor hallucis – пáлюхóвий
відтягáч; m. adductor hallucis – пáлюхóвий
притягáч; m. quadratus plantae – квадра
тóвий підóшв’яний мýскул.
мускулистый – м’ясстий, м’язстий,
жлавий.
мусор – смітт.
мусорный – сміттвий.
мутить, -ся – каламýтити, -тися; баламут
ти, -ся.
мутнеть – каламýтніти, каламýтитись.
мутный – каламýтний, мутнй.
мутность – каламýтність; мýтність, -ности.
муть – каламýтина, гýща, фус.
мутовка – влочка, вінóчок (пáлочка з ріж
кáми на кінцí), колотíвка.
муха шпанская (lytta vesicatoria) – мáйка
(порошок з неї) – шпáнська мýшка.
мухомор (Agaricus muscarius) – мухомóр;
моремýх, мушíрка, мушáрка.
мучительный – бóлісний, тяжкй.
мучить, -ся – мýчити, -ся; мордувáти, -ся.
муцин (mucin) – муцн.
mucilago gummi arabici – слиз арáбської
ґýми.
мушка врачебная (emplastrum vesicatorium) – мýшка.
мыло (sapo) – мло, -ла; (небольшой кусочек
после обмывания) – обмлок, омлок.
мыльный – мляний, мльний.
мыт (coryza contagiosa) – мит; залóзця.
мыть – мти; (стирать) – прáти.
мытье – митт; (стирка) – пранн.
мышечный (muscularis) – м’зо[é]вй,
м’яснéвий; мышечная оболочка (������
sarcolemma) – м’снева оболóна, сарколéма.
мышление (cogitatio) – мслення; дýмання.
мышца (musculus) – див. “мускул”.
мышьяк (arsenicum) – арсéн, -ну; мишáк,
-кý; мышьяк белый – аршéник; бíлий
аршéник.
мышьяковистый (arsenicosus) – арсе
нстий; мышьяковистая кислота (aci
dum arsenicosum) – арсенста кислотá.
мышьяковый (arsenicus) – арсенóвий;
мышьяковая кислота (acidum arsenicum) – арсенóва кислотá.
мыщелок (condylus) – вросток, щколотка
(на руці); кíсточка (на нозі); epicondylus –
надвросток; condylus lateralis femoris –
бічнй вросток стегнá (стегновй); epicondylus medialis femoris – середнний
надвросток стегнá (стегновй).

мягкий
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мягкий – м’якй.
мягковатый – м’якувáтий, м’якéнький.
мягчение – м’кшення.
мягчиться, размягчиться – м’якштися,
розм’якштися.
мякоть, мякотное вещество (pulpa) – м’якý
шка, пýльпа; pulpa dentis – зубнá м’якý
шка; мякоть пальца – пýчка; �����������
pulpa������
�����
lienis – селезíнкова м’кýшка (пýльпа).
мякотный – м’якýшковий.
мясистый (carnosus) – м’ясстий.
мясистость – м’ясстість, -стости.
мясной (carneus) – м’яснй.
мясо (caro) – м’со; (уменьш.) м’ясцé; жареное – печéне, печéня; мясо между салом – прóріст; мясо, негодное в пищу –
трéбіж; м. с ребрами – порéбрина, рéбра;
м. с живота – почерéвина; м. с задка –
огýзок, задóк; дикое мясо (����������
caro luxuriens), – дке м’со, буйнé м’со; carun������
cula salivarum – слнне м’ясцé.
мята (Mentha) – м’та; Mentha crispa –
кучерва м’та; Mentha piperita – м’та
перцьовá, холóдна; Mentha silvestris –
м’та лісовá (рýська).
мятный – м’тний; мятные капли – м’тні
кáплі.

Н
Набивать – набивáти, натóптувати, напихáти.
набивка – набивáння, напихáння.
набитый – набтий, нáпханий (сеном, соломою).
наблюдатель – спостерéжник; спостерігáч;
наглдач.
наблюдать – спостерігáти; (присматривать) – доглядáти, наглядáти.
наблюдение – спостерéження; (присмотр) –
доглядáння, дóгляд.
наболелый – наболíлий; натрýджений.
набор войсковой – набирáння, набíр, -бó
ру; вербувáння, брáнка; н. хирургич.
инструментов – хірургíчне прилáддя,
х. справлля, припáс; н. глазных стекол – прилáддя оптчне.
набрюшник – начерéвник.
набухание (intumescentia) – набрякáння, нáб
ряк; intumescentia opaca – мутнé набря
кáння.
набухать – набрякáти, набркнути, бубн
віти, набубнвіти.
набухлость – набрклість, набýхлість, на
бубнвілість, -лости; нáбряск.
набухлый – набрклий, набýхлий, набуб
нвілий.

надкожица

навеска – дóвáжка, нáвáжка.
навзничь – нáвзнак, навзнак, горілць.
навоз – гній (гнóю).
навык – звчка, навчка.
навязчивость – настрливість, -вости;
причéпливість.
навязчивый – настрливий, причéпливий,
налáзливий; -ые идеи – причéпливі, нас
трливі ідéї, думк.
надрезывать – надрíзувати; надрíзати.
нагар – нагáр, -ру.
нагибание – нагинáння.
нагиб – нагн, -ну.
нагибать, нагнуть – нагинáти, нагнýти;
-ться – нагинáтись, нахилтись.
нагишем – голякá, гольцéм.
наглазник – наóчник, -ка.
наглотаться – наковтáтися, наглитáтися.
наглядность – наóчність, -ности.
наглядный – наóчний.
нагнаивать, -ся – нагнóювати, -ся; нагни
вáти, наривáти, набирáти.
нагнетательный – нагнітáльний, нагніт
нй; натискóвий.
нагнетать – нагнітáти; натискáти.
нагноение (suppuratio) – нагнивáння; на
гнóєння; гноння; -ительный – нагнíйний.
нагой – гóлий; нагй.
нагота – голзна, гóлість.
нагревание – нагрівáння, óгрів, -ву.
нагревать, нагреть – нагрівáти, нагрíти.
нагревальный – нагрівáльнй.
нагрязнить – набруднти, насмітти.
надавливание – надáвлювання, натискáння,
нáтиск, -ку; надýшування.
надавливать – надáвлювати; натискáти;
надýшувати.
надбровный – набрівнй, надбрівнй.
надбрюшие – надчерéв’я; надбрюшный
(epigastricus) – надчеревнй.
надвлагалищный (supravaginalis) – над
пíхвянй, надпíхвовй.
надглазничный (supraorbitalis) – надорбі
тáльний, надóчний.
надгрудинный (suprasternalis) – надгруд
ннний.
надключичный (supraclavicularis) – над
дужковй, наддýжечний.
надлопаточный (suprascapularis) – над
лопáтковий.
надгортанник (epiglottis) – надгорлник.
надзиратель – дозóрець, доглдач.
надкожица (epidermis) – епідéрміс, нáшку
рень: stratum corneum epid. – роговй шар;
stratum germinativum (Malpighii) – зáрод
ковий шар (Мальпíгіїв).

надколенник
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надколенник (patella) – надколíнок; basis
patellae – (оснóва) підстáва надколíнка;
apex pat. – вершóк надк.; facies articula
ris – суглóбова повéрхня.
надколенный (patellaris) – надколíнковий.
надкостница (periosteum) – окíстя; periostitis – окíс[т]ниця, запáлення окíстя.
надлобье – надчíлля; надлíб’я.
надлом (infractio) – надлíм, -лóму; надкó
лина, рóзщеп.
надорванность – надсáда, надíрваність;
-ный – надсáжений, надíрваний; наддéр
тий (край чего-ниб.).
надплечье – барк, надрамéно; -чный – бáр
ковий.
надпочечник (glandula suprarenalis) – над
нирковá зáлоза; substantia corticalis – коро
вá субстáнція (твóриво); substantia medu
laris – мозковá субстáнція (твóриво); hilus
gland. supraren. – ворóта наднирк. зáлози.
надпочечный (suprarenalis) – наднирковй.
надпяточная кость (talus) – надступáк,
надп’ток; caput tali – головá надступакá;
corpus t. – тíло надст.; collum t. – шя над
ступ.; processus lateralis t. – надступакóвий
бічнй пáросток; processus posterior –
зáдній пáросток.
надпяточный (talaris) – надступакóвий, над
п’тковий.
надрез – надрíз, надрíзане мíсце; нáдтин.
надрезанный (incisius) – надрíзаний; над
ттий.
надрыв – надрв, -ву; (здоровья) – надсáда,
верéд, пóрух.
надувание – надувáння, надутт.
надхрящница (perichondrium) – охрстя;
perichondritis – охрсниця, запáлення ох
рстя.
надчерепный (epicranius) – надчерепнй.
надчеревный (epigastricus) – надчеревнй.
нажать – надавти; натиснýти; нагнітти,
намýлити.
наждак – шмéрґель, -ґеля.
назойливый – налáзливий, настрливий,
в’дливий, набрдливий.
назревание – достигáння, поспівáння.
назревать, назреть – поспівáти, доспівáти,
достигáти, доспíти, достгти; (про бо
лячки́) – вистóюватись, набирáти, висти
гáти, набрáтися, встигти.
назревающий – доспівáючий, достигáючий.
наискось – нáвкісь, навкос; навкос, нав
косякá.
накаливать, накалить – розпікáти, роз
пект; розпáлювати, розпалти; розжá
рювати, розжáрити.

наполнять

накаливание – розпікáння, розпáлення, роз
жáрення.
накаленный – розпéчений, розпáлений,
розжáрений.
накапать – накáпати, накрáпати.
накипь – шум, шумовння; (в посуде) –
нáкип, -пу.
наклон, наклонение – похлість, пóхил,
схил, нáхил; нахилння, нахлення.
наклонность – похлість, -лости; спáди
стість, -тости; нáхил.
наклонный – похлий, спáдистий, згóрис
тий; в одну сторону – збóчений; -нная
плоскость – спáдиста плóскість.
наклоненный – нахлений, похлений.
наковальня (incus) – ковáдло; corpus incu
dis – ковáдлове тíло.
накожный (cutaneus) – нашкí[у]рний; шкíр
ний, шкірянй.
наконечник – наконéчник, -ка.
накопление (accumulatio) – скýпчення, на
громáдження.
налет – цвіт, сугá, поволóка; (на теле) – плі
вá, плíвка; падь; снять налет – поволóку
сполокáти; налет на губах – смáга.
наливать, -ся – наливáти, наливáтися, на
бирáтися; (кровью) – набігáти крóв’ю.
наличность – навність, -ности; (о деньгах) – готíвка; готóві грóші.
надлобный – чíльний, начíльний, налóбний.
наложение – накладáння.
намагнитить – намаґнесувáти.
намазывать, намазать – намáщувати, на
мастти; намáзувати, намáзати; нашма
рóвувати, нашмарувáти.
намазывание – намáщування, намáзування.
наматывать, намотать – намóтувати, на
мотáти.
наминать – наминáти, нам’ти; намýлюва
ти, намýлити.
нанос – нáплинок, -нку; нáмул, -лу; нáплив;
(действие) – нанéсення.
наносный – нанéсений, намивнй, нанос
нй.
наоборот – навпак, навíдворот.
наперстянка (digitalis) – стягáч, напер
стнка.
напильник – терпýг, -га; терпужóк; нап
лок, -лка.
напиток – напíй, -пóю; питвó, -вá; питт;
спиртный напиток – трýнок, -нку.
наплечник – наплíчник, нарамíнник.
наплевывать – напльóвувати.
наповал – відрáзу; лóском.
наполнять, наполнить – наповнти, на
пóвнити.

напор
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напор – нáтиск, -ску; напирáння; навáльність.
напоследок – на знóсі (про вагітнý жíнку).
направление – нáпрям, -му; нáпрямок, -мку.
напрягать – напрýжувати; -ся – напружá
тись.
напряжение (turgor, tensio) – напрýження,
напрýга, натýга, напрýженість; напряже
ние полового члена (priapismus) – дов
готривáле напрýження прýтня.
напряженный (intensivus) – напрýжений,
напрýгий.
напухать – напухáти, опухáти, пýхнути.
нарез, нарезка (действие) – нарíзування;
(насечка) – карб, -бу.
наркоз (narcosis) – наркóза, замóрювання,
знечýлення; местный наркоз – місцéве
знечýлення (наркóза); общий наркоз –
загáльна наркóза, замóрювання.
наркотизировать – наркотизувáти, замóрю
вати, знечýлювати.
наркотизм (narcotismus) – зловживáння
наркóтиками; наркотзм.
наркотик – наркóтик, -ка.
narcotica – зáсоби на замóрювання, на зне
чýлення.
наркотический (narcoticus) – наркотчний.
наркотин – наркотн, -ну.
нарост (tophus) – нáростень, -сня; нáріст
(-росту); костный нарост – нáкостень.
наружный (externus) – надвíрний, зóвніш
ній, звéрхній, знадвíрний; наружные по
ловые органы – надвíрні половí (статéві)
óргани; надвíрнє прирóдження.
нарушение – порýшення; (слова, закона) –
ламáння.
нары – піл (пóлу).
нарыв (abscessus) – гнок, -кá; гнойовк;
болчка, чирк; (нарыв, который прорвал) нриця, -ці; (под мышкой) – сýче
вим’я. Див. “abscessus”.
нарывание (suppuratio) – наривáння, на
гнóювання.
нарывать (suppurare) – наривáти, набирáти;
нарывает – наривáє, сíпає.
нарывной – витяжнй.
насаривать, насорить – насмíчувати, на
смітти.
насасывать, насосать – насмóктувати, на
тягáти; (н. ртом) – насисáти, нассáти, нас
моктáти.
насекомое (insectum) – комáха, кýзька.
насекомоядный – комаходний, комаход.
население (народ) – лдність, -ности.
насекать (scarificare) – насікáти, карбувáти.
насечка (scarificatio) – нáруб, карбувáння,
насікáння.

натяжение

насилие – насльство, слування; (до їжі) –
принýка.
насиловать – слувати, примýшувати; (лишать невинности) – ґвалтувáти.
насильственный – поневíльний, ґвалтó
вний; -ные движения – поневíльні рý
хи; -ная смерть – нáгла смерть, не сво
смерть.
наследие – спáдок, -дку; спáдщина.
наследник – спадкомець, -мця; -ца – спад
комиця.
наследственность (hereditas) – спадкóвість,
-вости.
наследственный – спадкóвий.
наслоение – напластувáння, нашарувáння,
наверствувáння.
на смерть – до смéрти.
насморк (coryza, rhinitis) – нéжит, -ту; нé
жить, -ти; н. зловонный (ozaena) – смó
рідний; получить насм. – нéжит захо
пти; coryza syphilitica – нéжить сифілі
тчна (пранцьовá).
насос – пóмпа, смок, -ку; водотг, -гу.
настойка (tinctura) – настóянка, тинктýра;
йодная – йодна; на каком-нибудь растении (или части его) – до нáзви рослн
додаться закíнчення “івка”; анисовая –
ганусíвка; валерияновая – валерінівка
(валерінка).
настроение – нáстрій, -рою.
насыщение – насчення, нагодувáння.
насыщать, насытить – насичáти, настити.
насыщенный – насчений; н. раствор –
насчений рóзчин.
натек – нáплив, -ву.
натиск – нáтиск, -ку; нáгніт, -ту; (о толпе) – нáтовп.
натрий (natrium) – сод, -ду; нáтрій, -ія;
двууглекислый н. (natr. bicarbonicum) –
двоуглн сóду; салициловый н. (n. sali
cylicum) – саліцилáн, саліцилáт сóду (сó
довий); natrium sulfuricum – Ґлáвберова
сіль.
натрий едкий – їдкй сод; їдкй нáтрій.
натощак – натщесéрце, натщé.
натронная селитра (natrium nitricum) – чи
лíйська салíтра; сóдова салíтра.
натуги при испражнении (tenesmus) – на
тýги (напрýги) при спорóжненні; пóтяг
на низ.
натуживаться – надимáтися, напрýжува
тися, напинáтися, натýжуватися.
натуральный (naturalis) – прирóдний, на
турáльний.
натяжение (intentio) – натягáння, напрý
ження.

научный
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научный – наукóвий.
нафталин – нафталíн, -ну.
нахмуренный – нахмýрений, насýплений.
начало – почáток, -ку; зачáток, -ку.
начесывать, начесать – начíсувати, начесá
ти; (от зуда) – начýхувати, поначýхувати.
нашатырь – сальм’к, -ку; салом’к; амо
нк, -ку; -ный спирт – жигунéць, саль
м’якóвий спирт; амонікова водá, їдкй
амонк.
начальный – початкóвий.
нащупывать, нащупать – налáпувати, на
лáпати; намáцувати, намáцати.
наэлектризовать – наелектризувáти.
неаккуратный – нечепурнй; (неисправный) – неретéльний, неакурáтний.
nearthrosis – утвóрення суглóбу на незви
чáйнім мíсці; неартрóза.
небезопасный – небезпéчний.
неблагоприятный – неспритливий; (о погоде) – непогóжий.
нёбо (����������������������������������
palatum���������������������������
) – піднебíння; palatum����
�����������
���
durum – твердé піднебíння; pal. molle – м’я
кé піднебíння.
небный (palatinus) – піднебíнний.
небная занавеска – піднебíнне вітрло (за
вíса).
небритый – негóлений.
неварение – нетрáвність, -ности.
невесомый – невагóмий, неважмий, нева
гóвй.
невидимый – незрмий, невдимий.
невинность потерять – вінóк згубти.
невменяемость – неосýдність, -ности; не
притóмність.
невменяемый – неосýдний, непритóмний.
невнятный – невирáзний; нерозбíрний.
невкусный – несмачнй; -но – несмáчно.
невоздержание – нездéржливість; нестр
маність, -ности; (неумеренность) – непо
мíрність.
невоздержанный – нездéржливий; нестр
маний; (неумеренный) – непомíрний.
невозмужалий – незмужнíлий; недорóслий.
невооруженный – неозбрóєний; -ным глазом – (гóлим) прóстим óком; на прóсте
(гóле) óко.
невосприимчивость (immunitas) – неуза
рáзливість, -вости; невразлвість; імуні
тéт, -ту.
невправимый – незапрáвний.
невралгия (neuralgia) – невралгíя, нервóвий
біль, нервобíль, нервíй, нервéць.
neuralgia cordis – невралгíя серцевá; нер
вóвий біль сéрця, нервíй (нервéць) сер
цевй; neuralgia intercostalis – невралгíя
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міжребровá, нервóвий біль міжребровй,
нервíй (нервéць) міжребр.; neuralgia nervi
facialis – невралгíя лицевóго (видовóго)
нéрву; нервóвий бíль лицевóго нéрву, нер
вíй (нервéць) лицевóго (видовóго) нéр
ву; neuralgia nervi ischiadici – невралгíя
сіднчного нéрву, нервóвий біль сід
нчного нéрву, нервíй (нервéць) сідн.
нéрву; neuralgia nervi occipitalis – нев
ралгíя потличного нéрву; нервóвий біль
потличного нéрву, нервíй, нервéць по
тл. нéрву; neuralgia nervi trigemini = tic
douloureux s. convulsif (фр.) – невралгíя
трійчáстого нéрву, нервóвий біль трій
чáстого нéрву (сíпання облччя), нервíй
(нервéць) трійчáстого нéрву; neuralgia
plexobrachialis – невралгíя плечевóго пле
тва (нервóвого); нервóвий біль плечевó
го плетва.
неврастения (neurasthenia) – неврастенíя,
нервóва дражлвість, -вости; нервóве зне
слення; нерворозслáблення.
невредимый – непошкóджений.
невредный – нешкідлвий.
неврит (neuritis) – неврт, -ту; нервця,
запáлення нерву; neuritis rheumatica –
неврт ревматчний (ломцéвий); нервця
ломцéва; neuritis optica – нервця зоровá.
нервобласты (neuroblastes) – невроблáсти,
зáродкові нервóві клітни.
невроглия (neuroglia) – неврóглія, мозковá
злýчна тканна.
невродиния (neurodynia) – невродинíя, нер
вóвий біль.
невроз (neurosis) – неврóза; функцíйні рóз
лади нервóвої систéми.
неврома (neuroma) – неврóма; нерв[н]к.
неврология (neurologia) – невролóгія; наý
ка про нéрви.
невропатия (neuropathia) – невропáтія (хо
рóба нéрвів), нервознемíг; -тический
(neuropathicus) – нервовохóрий.
naevus (родимое пятно) – родмка, родма
плма, лунна; n. flammeus – вогнста
родмка; n. pigmentosus – забáрвлена ро
дмка; n. planus – плáска родмка.
негашеный – непáлений, негáшений; не
гашеная известь – неперепáлене, нероз
пýщене, нелюсоване вáпнó.
невыносливисть – невитривáлість, -лости;
невитрмливість.
негибкий – негнучкй.
негладкий – нерíвний, негладéнький, не
глáдкий.
негодность – негíдність, -ности; нікчéмність,
-ности.

негодный
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негодный – негíдний, нездáтний, нікчéмний,
негодщий.
недавний – недáвній.
недвижный, недвижимый – нерýшний,
нерухóмий, непорýшний.
недействительный – недíйсний.
недержание – нéстрим, -му; нестрмання;
нестрманість, -ности; н. мочи (������
enuresis) – сéчонестрмання; enuresis noctur
na – сечонестрмання (сечонестрманість)
ліжковá, у лíжку (нічнá); enuresis spastica – сечонестрмання спастчне (скор
човé, стисковé).
недеятельный – недільний, неактвний,
нечнний.
недобор – недобíр, -бóру.
недовес – недовáга, непóвна вагá.
недоедать – недоїдáти.
недозрелый – нестглий, неспíлий, недо
стглий, недоспíлий.
недомогание – нездýжання, недугувáння.
недомогать – нездýжати, недýжати, слабу
вáти.
недомыслие – недóмисел, -слу.
недоносок – недонóсок, недонóшена дит
на; невчаснá (нечаснá) дитна;
(о яйце) – вливок.
недосмотр – недóгляд, -ду.
недоразвитая рука, нога – ккіть, -ктя.
недоразвитие умственных способностей
(imbecillitas) – недоýмство, пришелéпува
тість, -тости.
недоразвитие – недорóзвій, -вóю; недороз
внення.
недосмотреть – недоглядíти, недодивтися.
недосмотр – недóгляд, -ду.
недоставать (безлич. гл.) – бракувáти; недостает – бракýє.
недостаток – 1) брак, ґанч, хба, вáда; 2) не
достáча, недостáток, нестáтки.
недостаточность (insufficientia) – недостáт
ність, -ности; вáда, хба, недостáча; insufficientia valvulae bicuspidalis (mitralis) –
недостатність (вáда) двійчáстої (мітрáль
ної) зáслінки; недостаточность кислот
ности желудка (anchlorhydria) – анхлор
гідрíя (змéншення кислóтности).
недостаточный – недостáтній.
недоступный – непристýпний, недостýпний.
недосыпать, недоспать – недосиплти, не
доспáти.
недосыпание – недосипáння.
недуг – недýга, хвóрість, -рости.
неестественность – неприрóдність, -ности.
неестественный – неприрóдний, ненату
рáльний.

неплотный

нежелание – нéхіть (нéхоти); небажáння.
неженатый – нежонáтий, неодрýжений.
незаботливый – недбáйливий.
незаконнорожденный – нешлбний, бай
стрк, неправорóждений.
незамечаемый – напомíтний, незвáжний.
незаразительный – незаразлвий, нечіпкй.
нездоровиться – нездýжатися; -тся – не
здýжається, немóжеться.
нездоровый – слабй, недýжий, недýжний;
(вредный) – нездорóвий, непогóжий
(напр., водá).
нездоровье – слáбість, -бости; нéміч, -мочи;
нездýжання, нездýжність, -ности.
незначительный – незнáчнй.
незрелый – неспíлий, нестглий; недорóс
лий, зелéний.
неизлечимый – незцілмий, невигóйний,
невидýжливий.
неиспорченность – незіпсóваність, -ности.
неиспорченный – незіпсóваний.
неисправный – неспрáвний.
неистовство (furor) – шалéнство; шал;
несамовтість, лють.
нейтральный (neutralis) – невтрáльний,
байдýжий.
нейтрализация (neutralisatio) – невтралі
зáція; усерéднення.
нейтрализовать – невтралізувáти.
некоординированный (atactiens) – некоор
динóваний; недолáдний, атактчний.
некроз (necrosis) – некрóза, змертвíння,
омертвíлість, завмéрлість, -лости.
нелюдим, -мый – відлдний.
нематоды (nematodes) – нематóди, крýглі
хробак.
немой – німй, безрíка, безмóвний.
ненасыщенный – ненасчений.
ненормальный – ненормáльний.
неоднородный – неоднорíдний.
неоплазма (neoplasma) – новотвíр, -твóру.
Див. “опухоль”.
неопределенный – невзначений, невирáз
ний, неознáчений.
неопрятность – неохáйність, -ности; не
чéпурність; неопрятный – неохáйний, не
чепурнй.
неорганический – неорганíчний.
неосязаемый – недотикáльний.
неотвязный – невідчéпний, невідвзний.
непарный (azygos) – непарстий; vena azygos – непарста вéна.
непереваренный – нестрáвлений.
неплодный (бесплодный) – неплíдний; (о
земле) – неродчий.
неплотный – нещíльний; на óслаб.

неподвижность
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неподвижность – нерухóмість, -мости.
неподвижный – нерухóмий.
непостоянный – непостíйний, змíнний, змíн
ливий, нестáлий.
непрерывный – безперéрвний, безнастáн
ний.
непробудный – нерозбýдний, непроспний.
непроизвольный – мимовíльний, невíльний.
непрозрачный – непрозóрий; непросвíтній.
непромокаемость – непромóкність; водо
щíльність, -ности.
непромокаемый – непромóкний, водощíль
ний.
непроницаемость – непронкливість, -вости; -мый - непронкливий.
неработоспособный – нездáтний до прáці;
непрацездáтний.
неравномерный – недорівномíрний; н. деление – нерівномíрний пóділ.
неразвитой – нерозвнений.
нерастворимость – нерозчнність, -ности,
нерозпускáльність.
нерастворимый – нерозчнний; нерозпус
кáльний, нерозпустмий.
нерв (nervus) – нерв; n. olfactorius – нюшнй
(нхальний) нерв; n. opticus – зоровй
(оптчний) нерв; n. oculomotorius – око
рýшний нерв; n. trochlearis – коліщáтий
(баранцéвий) нерв; n. trigeminus – трійчáс
тий нерв; n. ophthalmicus – óчний нерв; n.
maxillaris – верхньо-щéлеповй (горíшньощéлеповй) нерв; n. mandibularis – нжньощéлеповй (долíшньо-щéлеповй) нерв;
n. abducens – одвіднй нерв; n. facialis –
лицевй нерв; n. intermedius – межисе
рéдній нерв; n. acusticus – слуховй нерв;
n. utricularis – нерв еліптчного мішéчка
(утрикулрний нерв); n. cochleae – сли
макóвий нерв; n. glossopharyngeus – язи
кóво-горловй нерв; n. vagus – блуднй
нерв (блудéнний); n. accessorius – додат
кóвий нерв; n. hypoglossus – під’язикóвий
нерв; n. n. spinales – спнномозковí нéрви;
n. n. cervicales – шйні нéрви; n. medianus – присерéдній нерв; n. ulnaris – лік
тевй нерв; n. radialis – промінéвий нерв;
n. n. thoracalis – огрýдні нéрви; n. n. lumbales, sacrales, coccigeus – нéрви по
перéкові, крижовí, кýприкові; n. iliohypogasricus – клýбово-підчеревнй нерв; n.
ilioinguinalis – клýбово-пахвнний нерв;
n. genitofemoralis – стегново-половй нерв;
n. cutaneus femoris lateralis – бічнй стег
новй шкуровй нерв; n. obturatorius –
затульнй нерв; n. femoralis – стегновй
нерв; n. ischiadicus – сіднчний нерв; n.

нефрома

peroneus – малогомíлкóвий нерв; n. tibialis – великогомíлкóвий нерв; n. plantaris –
підóшвяний нерв; plexus pudendus – со
ромíтне плетво; n. haemorrhoidalis –
гемороїдáльний нерв; n. vesicalis – міху
рóвий нерв; n. vaginalis – пíхвовй (пíх
в’янй) нерв; n. pudendus – соромíтний
нерв; n. perinei – нерв перемíжжя; n. scrotalis – калиткóвий нерв; n. dorsalis penis –
дорзáльний прутнéвий нерв; n. coccygeus –
кýприковий нерв.
нервность (nervositas) – нервóвість, -вости;
-но расcтроенный – знервóваний.
нервный – нервóвий; -ная Швановская обо
лочка (neurolema) – невролéма, онéрв’я,
нервóва оболóнка.
несварение (dyspepsia) – нестрáвність, -нос
ти; нетрáвлення.
несвоевременный – невчáсний, несвоєчáс
ний.
неспособный – нездáтний, нездíбний, нез
дóльний, недотéпа.
нестотерапия (nestotherapia) – нестотерапíя,
лікувáння гóлодом.
нетерпеливый – нетерплчий.
нетрезвый – нетверéзий.
неудержимый – невтрмний, нестрмний,
невпнний.
неудобоваримый – нестрáвний.
неудовлетворение – незадовóлення.
неумеренный – непомíрний, неуміркóваний,
непоміркóваний.
неустойчивый – нестáлий, хиткй; соединение н. – нетривкá сполýка; равновесие
н. – хиткá рівновáга.
нефрит (nephritis) – ниркóвиця, нирчця;
запáлення нрки; нефрт; nephritis acuta – гóстрий нефрт, гóстра ниркóвиця
(нирчця); nephritis chronica interstitialis – нефрт (ниркóвиця) хронíчний (дов
готривáлий) промíжний; nephritis chronica parenchymatosa – нефрт (ниркóвиця)
хронíчний паренхíмовий (м’якушóвий);
nephritis gravidarum – ниркóвиця вагíт
них.
нефрокапсэктомия (nephrocapsectomia) –
втин нирковóго капшукá, нефрокапсек
томíя.
нефролит (nephrolith) – нирковй камінéць,
нефролíт.
нефролитиаз (nephrolithiasis) – хорувáння
на нирковí камінцí, нефролітіза.
нефролитотомия (nephrolithotomia) – втин
нирковх камінцíв, нефролітотомíя.
нефрома (nephroma) – нефрóма, лихй нáро
стень нрки.

нефромалация
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нефромалация (nephromalacia) – нефрома
лацíя, розм’кшення нрки.
нефропексия (nephropexia) – нефропексíя,
пришивáння (блукáючої) нрки.
нефроптоз (nephroptosis) – опýщення нр
ки, нефроптóза.
нефроррагия (nephrorrhagia) – кровотéча
нирковá, нефрорагíя.
нефротиф (nephrotyphus) – нефротф; запá
лення нирóк, спричнене черевнм тфом.
нефротомия (nephrotomia) – рóзтин нрки,
нефротомíя.
нефроэктомия (nephroectomia) – втин нр
ки, нефроектомíя.
нефть (petroleum) – нáфта.
нефтяной – нафтóвий.
нечистоплотность – неохáйність, -ности.
нецелесообразный – недоцíльний.
нечистый (грязный) – нечстий; (неаккуратный) – неохáйний, нечепурнй.
нечистоты – нéчисть, -сти; бруд, відхóди.
нечувствительность – нечýлість, -лости; не
чутлвість, -вости.
нечувствительный – нечýлий, нечутлвий.
неядовитый – неотрýтний, неотрýйний.
нижний (inferior) – дóлíшній (внизу лежащий); спíдній (под низом); низовй (располож. ниже по течению реки).
нижняя челюсть (mandibula) – нжня (до
лíшня) щéлепа; protuberantia mentalis –
підборíдний впин; foramen mentale –
підборíдний óтвір; angulus mandibulae –
щéлеповй кут; alveola dentales – зубнí
дучк.
нижнечелюстной (mandibularis) – нжнє
щéлеповй.
низ – низ, -зу; спід (спóду); діл (дóлу).
низкорослый – низькорóслий.
никотин (nicotinum) – нікотн.
никталгия (nyctalgia) – нічнí бóлі; нікталгíя.
никталопия (nyctalopia) – нікталопíя, слі
потá вдень (кол хóрий крáще бáчить
вночí або в затéмненому освíтленні).
нимфит (nymphitis) – запáлення малх со
ромíтних губ, німфíт.
нимфомания (nymphomania) – німфомá
нія, хороблва половá дражлвість у
жінóк.
нистагм (nystagmus) – ністáгм, неспрáвні рý
хи очéй; коливáння, хткість очéй; трем
тíння очей.
нисходящий (descendens) – додíльний.
нитевидный – ниткувáтий; нитчáстий.
нитробензол – нітробензóл, -лу.
нитроглицерин – нітрогліцерн, -ну.
нитросоединение – нітросполýка.

нос

нить семенная (spermatozoon) – заплíдник,
насíнник, вéрчик.
нищета – убóзтво, злдні.
нищенский (бедный) – злидéнний; ста
рéцький, старчéчий, жебрáцький.
новообразование (neoplasma) – новотвíр,
-твóру; новоутвóрення, неоплзма.
новорожденный (neonatus) – новонарóдже
ний; немовлтко, нарождéнець.
нога (extremitas inferior) – ногá, нжня (до
лíшня) кінцíвка; ногами вверх – догор
ногáми, горніж, сторч головóю; деревян
ная н. – дерев'нка; длинноногий – цибá
тий; -ми ковыляющий – петельгýзий.
ноготь (������������������������������������
unguis) – нíготь (нíгтя); matrix unguis – нігтевá мáтірка; vallum ung. – ніг
тевй валóк; corpus ung. – нігт. тíло; radix
ung. – нігт. кóрінь; lunula – мíсячко; margo
occultus – прикртий край; margo liber –
вíльний край; stratum corneum unguis –
роговй нігтевй шар; stratum
������������������
germinativum ung. – зáродковий нігтевй шар.
ногтевой – нігтевй.
ногтоеда (panaritium) – нігтьодь, -ди; (вó
лос; вóлосень).
нож – ніж (ножá); нóжик; перочинный н. –
цезóрик, складничóк, чепéлик; обоюдо
острый – дволéзник, дволéзний; острие
ножа – гострк, вістрк; резекционный
н. – обтнач; рукоятка ножа – колóдка;
сапожный (с косым концом) – книп, кни
пéць; стальная часть н. – лíзко, залíзко;
тупой край н. – тупй.
ножницы – нóжиці (нóжиць).
ноздреватый (porosus) – ніздрювáтий, дір
кувáтий, порувáтий, дірчáстий; -тость –
ніздрювáтість, діркувáтість, порувáтість.
ноздри (nares) – нíздрі (нíздер); (един.) ніз
др; (у волов и коней) – храп.
ноздряной – ніздрний, ніздровй.
нома (noma = cancer aquaticus) – нома, вод
нк; вóгкий спáлень облччя.
нормальный (normalis) – нормáльний.
нормобласты (normoblastes) – нормоблáсти,
червонокрíвці з драми.
нормоциты (normocytes) – нормоцти, зви
чáйні червонокрíвці.
нос (nasus) – ніс (нóса); нóсик; вздерну
тый – крпа, кирпáтий; с приплюснутым н. – плесконóсий; седлообразный –
сідлáтий н., сідлувáтий н.; части носа:
basis nasi – оснóва (підстáва) носовá; radix
nasi – носовй кóрінь; dorsum n. – носовá
спна; margo n. – нос. край; apex n. – нос.
вершóк; ala n. – нос. крилó; septum mobile
n. – носовá рухóма перéтинка; cartilagines
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носилки

n. – нос. хрящí; cartilago septi nasi – хрящ
носовóї перéтинки; crus mediale – сере
днна нíжка; cartilagines alares minores –
малí криловí хрящí; cartilag. sesamoideae
nasi – носовí сочкувáті хрящí; organon
�����������
vomero nasale – лемішéво-носовй óрган;
ductus incisivus – різакóвий прóвід; внут
ренние части носа: nares – нíздрі; choa�����
nae – хоáни; concha nasalis – носовá скóй
ка; meatus nasi – носовй хід; sinus
������������
maxillaris (Highmori) – вéрхнєщéлеповá затóка
(Гáйморова); glandulae nas. – носовí зáлози.
носилки – нóші (нóшів); (для умерших) –
мáри, -рів.
носильный – носльний.
носильщик – носíй, носльник, -ка.
носовой (nasalis) – носовй; -вое отверстие наружное – надвíрній (зóвнíшній)
носовй óтвір.
носоглотка (cavum nasopharyngeale) – но
согóрло, носопрóлик; -точный (naso
pharyngealis) – носогорловй; носопро
ликóвий.
нрав (характер) – вдáча; натýра, нóров, -ву;
(обычай) – звчай, -чаю.
nubecula corneae – легéнька змутнíлість
рогíвки, нубéкуля рогíвки.
нутро (внутренность) – нутрó, серéдина.
нюхание – нхання.
нюхательный – нхальний, нюшнй; табак нюх. – табáка; n. olfactorius – нюшнй
нерв.
нюхать – нхати.
нянька, няня – ннька, ння.
няньчить – бáвити, нньчити; (возиться) –
пáнькатися, ццькатися.

О
Обваривание – опáрення, ошпáрювання,
обвáрювання.
обваренный – опáрений, ошпáрений, обвá
рений.
обваривать, обварить – опáрювати, опáри
ти; обвáрювати, обварти; ошпáрювати,
ошпáрити; обварил руку кипятком –
ошпáрив рýку окрóпом.
обвивание – обвивáння, обповивáння, пови
вáння; (обматывание) – обмóтування,
обкрýчування.
обвивать, обвить – обвивáти; оповивáти,
обвти, оповти.
обвинение – обвинувáчення.
обвинитель – обвнник, винувáч, обвину
вáтель, обвинувáч, винувáтель.

Обезуметь

обвинительный – обвнний, винувáльний.
обвисать, обвиснуть – обвисáти, обвс
нути; звисáти, звснути: (о мног.) – по
обвисáти, позвисáти.
обвислость – обвслість, -лости, звслість.
обвислый – обвслий, звслий.
обвитый – обвтий.
обволакивание – обволікáння, обтягáння,
укривáння.
обволакивать, обволочь – обволікáти, об
волокт; (что чем) – обтягáти; обтягт;
укривáти, укрти.
обвязывать, обвязать – обвзувати, обвя
зáти.
обвязка – пов’зка, óбвязка, ýв’язка; обвя
зывание – обвзування, ув’зування.
обгаживать, обгадить – обгджувати, обг
дити; обпаскýджувати, обпаскýдити.
обгорать, обгореть – обгорáти, обгорíти;
обпалтися, обпалтися.
обгорелый – обгорíлий, обпáлений.
обдирать, ободрать (кожу, кору) – обдирá
ти, обдéрти, облýплювати, облупти; (оца
рапать) – обдрпувати, обдрпати.
обед (еда) – обíд; (о процессе) – обíдання.
обедать – обíдати.
обеденный – обíдній; о. час – обíдня порá,
обíдній чáс, годна.
обезболивание (anaesthesia) – анестезíя, зне
чýлювання, анестезувáння.
обезболивать – знечýлювати, анестезувáти.
обезглавливать, обезглавить – стинáти,
стти гóлову; відтинáти, відтти гóлову;
зітнýти.
обезглавливание (decapitatio) – стинáння,
відтинáння, відтття голов.
обеззараженный – знезарáжений.
обеззараживание – знезарáжування, відза
рáзнення, дезинфéкція.
обеззараживать, обеззаразить – знезарá
жувати, знезарáзити, відзарáзнювати, де
зинфікувáти.
обеззараживающий – знезарáжувальний.
обезитас (obesitas) – зажирíлість, отóвщен
ня, опáсистість, -стости.
обезображение – спогáнення, спотвóрення,
знекрáшування, знекрáса.
обезображивать, обезобразить (deformare) –
знекрáшувати, знекрáсити; спогáнювати,
спогáнити; спотвóрювати, спотвóрити.
обезумевший – збожевóлілий, знавіснíлий.
обезуметь – збожевóліти, збезглýздіти, зна
віснíти, здурíти; з глýзду ссýнутися; он
обезумел – він збожевóлів; обезуметь
от боли, ужаса – збожевóліти з жáху, з
бóлю.

обезьяна
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обезьяна (simia) – мáв[л]па.
обертка, обвертка – обгóртка, оклáдинка;
(ботан.) – окрва.
обвертывание (abvolutio) – обгортáння,
обвивáння, завивáння; обвернуть – обмо
тáти, завинýти, обгорнýти, завивáти.
обертывать, обернуть – 1) обгортáти, об
горнýти; 2) повертáти, повернýти; обер
тáти, обернýти.
обескровливание – збезкрíвлення, вкров
лення, знекрíвлення.
обеспложенный (sterilis) – обезплíднений,
знеплíднений.
обеспложивание, обеспложение – знеплíд
нювання, знеплíднення; (о корове) – з’ло
віння.
обеспложивать, обесплодить – знеплíдню
вати, знеплíднити; робити, зробти не
плíдним.
обеспокоивать, обеспокоить – турбувáти,
потурбувáти; занепокóїти.
обеспокоенный – стурбóваний, занепокóє
ний, збентéжений.
обессиливать, обессилить – знеслюва
тися, знеслитися; (после болезни) – вис
нáжуватися, вснажитися; ослáбти, пі
дупáсти на слі.
обессилевший, обессиленный – знесле
ний, вснажений, занепáлий, охллий.
обессиление – знеслення, вснаження,
вислювання.
обесцвечивание – позбáвлення фáрби,
кóльору; відбáрвлення.
обесцвеченный – позбáвлений фарби, кó
льору; відбáрвлений.
обесцвечивать, обесцветить – відбáрвити,
відбáрвлювати; позбавлти, позбáвити
фáрби, кóльору.
обесчещивать, обесчестить – ганьбти,
зганьбти; зганьбувáти; безчéстити, збез
чéстити.
обжигание, обпалювання (кирпича) – в
пáл, випáлювання; (волос) – обсмáлювання.
обжигать, обжечь – обпáлювати, обпал
ти; опікáти, обпект; (о кирпич.) – ви
пáлювати, впалити; обжигаться – об
пáлюватися, обпалтися; обжигаться
кипятком – ошпáрюватися, ошпáритися.
обжорство – ненажéрливість, обжéрливість,
-вости.
обжорливый – ненажéрливий, прожóрли
вий, обжéрливий, ненаїснй.
обзор – óгляд, -ду.
обизвествление (calcinatio) – звáпнення; оби
звествленный – звáпнений.
обилие – достáток, достáча; (плодов, цве

обледенеть

тов, листьев) – рясóтá, ряснóтá; обилие
(силы) – бýйність, -ности.
обильный – ряснй, бýйний, достáтній;
обильный источниками – джерелстий.
обкалывание – обкóлювання; (булавками) –
обшплювання.
обкалывать, обколоть – обкóлювати, обко
лóти; (булавками) – обшплювати, обшпи
лти.
обкармливать, обкормить – обгодóвувати,
обгодувáти.
обкормленный – обгодóваний.
обкладочный – обкладóвий.
обкладывать, обложить – обкладáти, об
клáсти; обмóщувати, обмостти.
обклеивать, обклеить – обклéювати, обклé
їти; облíплювати, обліпти.
обкуривать, обкурить – обкýрювати, обку
рти.
обкутывать, обкутать – обкýтувати, обкý
тати; обпинáти, обіпнýти (кого, що чим).
обламывание – облáмування, облóмлюван
ня.
обламывать, обломать, обломить – облá
мувати, обламáти; облóмлювати, обломти.
область (regio) – цáрина; óбсяг, -гу; гáлузь,
-зи; ділнка; область (географическ.) –
край, кpaнa; (в области наук) – в цáрині
наукóвій; исследование в области чеголибо – дóслід над чим; regiones capitis –
головнí ділянк; regiones faciei – ліцевí
ділянк; regiones colli – шйні ділянк;
regiones pectoris – огрýдні ділянк; regio
nes abdominis – черевнí ділянк; regiones
dorsi – спиннí діл.; regiones extremitatis
superioris et inferioris – ділянк вéрхньої
(горíшньої) та нжньої (долíшньої) кін
цíвок.
область действия – óбсяг дíяння.
облатка (capsula amylacea) – оплáтка.
облаточный – оплáтковий (оплáткове тісто).
облегать, облечь – облягáти, облягт; отó
чувати, оточти.
облегчать, облегчить – улéгчувати, улег
чти, полéгчувати, попустти, попíль
жити; болезнь моя несколько облегчилась – менí трóхи полéгчало, попустло.
облегчение – полéгчення, улéкшення; по
лéгкість, пíльга; получить облегчение –
пíльги дізнáти; почувствовать облегче
ние от болезни – стати лéгше; полéгшати,
попустти комý.
обледенелый – обмéрзлий, вкртий кр
гою, льóдом.
обледенеть – обмéрзти, обмéрзнути, уз
тися (вкртися) льóдом, кргою.

облезать
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облезать, облезть (о волосах, коже) – облá
зити, облізáти, облíзти.
облезлый – облíзлий, влисілий.
обливание – обливáння.
облинялый – влинялий, облинлий, об
лíзлий.
облинять – влиняти, полинти; (о мног.) –
повилнювати, облíзти.
облитерация (obliteratio) – облітерáція, зрó
щення, зарóщення; obliteratio pericardii –
облітерáція (зрóщення) перикáрдія (осéр
дя), зóвнішньої серцевóї оболóни.
облитерироваться – заникáти, облітерувá
тися.
обложенный (язык) – обклáдений.
обломок (fragmentum) – улáмок, -ка; відлá
мок.
облыселый – влисілий, полисíлий, злисí
лий.
облысение – полисíння, влисіння.
облысеть – влисіти, полисíти, злисíти.
обмазка – обмáзання, обмáщення, обшма
рувáння.
обмазывание – обмáзування, обмáщування,
обшмарóвування.
обмазываться, обмазаться – обмáщуватися,
обмасттися; умáзуватися, умáзатися.
обмакивать, обмокнуть – умочáти, умо
кáти, умочти.
обман (чувства) – манá, омáна, марá; обман
зрения – манá для óка; манá оптчна (зо
ровá); надувательство – ошукáнство, ошу
кáння, шахрáйство, облýда.
обманчивый – обмáнний, облýдний, звóд
ний.
обматывание – обмóтування, завивáння,
обкрýчування.
обматывать, обмотать (вокруг ч.-л.) – об
мóтувати, обмотáти; обвивáти, обвти;
обкрýчувати, обкрутти.
обмачивать, обмочить – обмóчувати; об
мочти.
обмен веществ – вміна, óбмін речовн.
обмирание – завмирáння, обмирáння, умлі
вáння, зомлівáння, непритóмність, зомлí
лість, -лости.
обмирать и обмереть – завмирáти, завмéр
ти; (впадать в обморок) – обмирáти, об
мéрти; умлівáти, умлíти; зомлівáти, зом
лíти.
обмораживание – обморóжування, заморó
жування.
обмораживать, обморозить – обморóжу
вати, обморóзити.
обмороженный – обморóжений, заморóже
ний.

ободрять

обморок – млість (млость), -óсти; умлівáння,
непритóмність; в полуобмороке – напів
притóмний; очнуться от обморока –
опритóмніти, прийт до пáм’яти; падать,
упасть в обморок – умлівáти, млíти; ум
лíти, зомлівáти; он упал в обморок – він
зомлíв.
обморочный – млóсний, пáморочний.
обмыливание – млення.
обнажать, обнажить – огóлювати, оголти;
(подымая одежду) – загóлювати, заголти;
обнажаться – огóлюватися, оголтися.
обнажение – огóлювання, загóлювання,
огóлення; (меча) – добувáння.
обнаженный – огóлений, гóлий, загóлений.
обнаружение – вявлення, викритт.
обнаруживать, обнаружить – виявлти,
вявити; викривáти, вкрити.
обновление – понóвлення, онóвлення, від
нóвлення.
обновитель – об[по]нóвник, оновтель, від
новтель.
обобщать, обобщить – узагáльнювати, уза
гáльнти.
обобщение – узагáльнення.
обогревание – огрівáння.
обогревательный – огрівáльний; обогрева
тельная печка – огрівáльна грýбка.
обогревать, обогреть – огрівáти, огрíти, зі
грíти, обігрíти.
обогретый – огрíтий.
обод, ободок – óбід (óбоду); обідéць, -дц;
каблýчка.
ободочная кишка (colon) – ободóва кшка;
col. ascendens – догíрня ободóва кшка;
flexura coli – ободóва зáкрутка; col. transversum – поперéчна ободóва кшка; col.
descendens – додíльна ободóва кшка;
col. sigmoideum – сигмувáта ободóва
кшка; рlісае semilunares coli – півмíсячні
змóршки обод. кшки; haustrae coli –
заглбини обод. к.; tunica serosa – сирó
ваткова оболóна (oпóна); appendices
���������������
epi����
ploicae – чепцéві привíски; taenia coli –
стрічк (смужк) ободóвої кшки; taenia
omentalis – чепцéва смýжка; gl������������
��������������
. intestinales – кишкóві зáлози.
ободранный – обíдраний, обдéртий, обшáр
паний; (дерево, кожа) – облýплений, лýп
лений, обíдраний.
ободрение – підбадьóрення, заохóчення;
(длит.) – підбадьóрювання, заохóчування.
ободрительный – підбадьóрливий, заохóт
ливий.
ободрять, ободрить – підбадьóрювати, під
бадьóрити; заохóчувати, заохóтити.

обоесторонний
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обоесторонний – обобíчний, двобíчний,
обопíльний; обоеполый – двостатéвий,
двопóлий.
обожженный – обпáлений, обпéчений; (кипятком) – обпáрений, ошпáрений; (кирпич) – впалений.
обои – шпалéри.
оболочка (tunica) – оболóнка, оболóна, опó
на, плíвка; ворсинчатая оболочка (cho
rion) – торочкувáта оболóнка, хóріон; от
падающая оболочка (membrana deci
dua) – відпаднá оболóнка, обрýдок (деци
дуáльна); мышечная оболочка (sarcolema) – м’яснéва оболóнка, ом’ззя; нерв
ная об. – онéрв’я, онéрвина; нервóва об.;
сосудистая об.: 1) наружная (tunica ex
terna s. adventita) – надвíрня (зóвнішня)
оболóнка; 2) средняя (tunica media) – се
рéдня оболóна; 3) внутренняя (tunica intima) – внýтрішня (середóва) оболóна
(опóна); tunica dartos – м’яснéва оболó
на калтки (калткóва); tunica vitrea –
склста оболóна; tunica serosa – сирóватна
об.; слизистая оболочка (tunica mucosa) – слизовá оболóна, слюзíвка; роговая
об. глаза (cornea) – рогíвка, роговця;
сетчастая об. глаза (retina) – сіткíвка
(ретна); белковая обол. (sclera) – білко
вця, склéра, твердá (зóвнішня) óчна обо
лóна.
обомлевать, обомлеть – зомлівáти, умлі
вáти, зомлíти, умлíти.
обомлевший – зомлíлий, умлíлий.
обоняние (чувство) – нюх; (действие) –
нхання.
обонятельная доля (lobus olfactorius) – н
хальна (нюшнá) ділнка.
обонятельный (olfactorius) – нюшнй (н
хальний); обонятельный нерв (nervus
olfactorius) – нюшнй (нхальний нерв).
обонять – чýти; (носом) – нхати, пáхати.
оборудование (мастерской, кабинета) –
устаткувáння, устаткóвування; опорджен
ня, опорядкувáння; (какого-либо дела) –
оборýдування, облáгоджування.
оборудованный – устаткóваний, оборýду
ваний, опорджений.
обоснование – уґрунтувáння.
обособление – відокрéмлювання; (оконч.) –
відокрéмлення.
обособленный – відокрéмлений, відосóб
лений; обособленная жизнь – відлдне
житт.
обострение – загóстрення; обострение бо
лезни – роз’трення хорóби.
обостряться, обостриться – гострíшати,

обсахаривать

загóстрюватися, загостртися; роз’трю
ватися, роз’ятртися.
обоюдоострый – двогóстрий, гóстрий з обóх
бокíв, двосíчний.
обоюдосторонний – двобíчний, обобíчний.
обрабатывать, обработать – оброблти,
обробти; опрацьóвувати, опрацювáти;
(обр-вать, обр-тать серною кислотою) –
розроблти, розробти (хем. сл.).
обработка – обрóбка, опрацювáння, обрóб
лення.
образец – зразóк, -зкá; взірéць, -рц; взір,
(взóру).
образование (создание) – утвóрювання,
утвóрення; (просвещение) – освíта; (геолог. терм.) – фалдувáння.
обрезание (circumcisio) – обрізáння; обрíз,
обтинáння; обрезанный – обрізáнець,
обрíзаний, обрізáн.
обрезок – обрíзок, -зка; окрáйка, окрáвок,
-вка; утнок.
обрезывать, обрезать – обкрáювати, обкрó
їти; (укоротить) – надрíзувати, надрíза
ти; зрíзувати, зрíзати; (обрезывать, обрезать волосы) – обтинáти, обтти; (обрезывать, обрезать руку, пал ец) – урíзати
рýку, пáлець; (религ. обряд) – обрíзувати,
обрíзати.
обременение – обтження; (длит.) – обт
жування.
обремененный – обтжений; обремени
тельный – обтжливий, сутýжний.
обременять, обременить – обтжувати,
обтжити.
обростание – обростáння, проростáння.
обростать, обрости – обростáти, оброст;
(мохом, волосами) – мохнáтіти, помохнá
тіти.
обросший – обрóслий, порóслий; обросший волосами – волосáтий, пелехáтий.
обрывистый – крутй, спáдистий, стрім
кй, пркрий.
обрызгивание – опóрскування, оббрзку
вання, обпрскування.
обрызгивать, обрызгать – оббрзкувати,
оббрзкати, обпрскати, обхлпати.
обрюзглый – брéзклий, набрéзклий, набрк
лий, одýтлуватий, одýтлий; (обрюзглый
от сна) – зáспаний.
обрюзгнуть – забрéзкнути, набркти, одýт
литися.
обрюзглость – одýтлість, -лости, брéзклість,
-лости.
обсахаривание – обцукрóвування.
обсахаривать, обсахарить – обцукрóвува
ти, обцукрувáти.

обсеменение
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обсеменение – засівáння, обсівáння.
обсеменять, обсеменить – обсівáти, засі
вáти; засíяти.
обсервация (observatio) – обсервáція; спо
стерéження, спостерігáння; нáгляд, -ду.
обследование – обслíдування, дослíджування.
обстипация (obstipatio) – заперт, зáкріп,
-репу.
обстригать, обстричь – обстригáти, обстрг
ти.
обсыпáть, обсыпать – обсипáти, обспати.
обсыпка – обсипáння.
обтуратор (obturator) – обтурáтор, затýль
ник, затикáч.
обувь – взутт, обутт; óбув’я; обувание –
взувáння, обувáння.
обугливание – обýглювання, вýгління, звýг
лення.
обугливать, обуглить – звýглювати, звýг
лити.
обугливаться, обуглиться – брáтися, вз
тися вýглем; вуглíти, звуглíти.
обхватывать, обхватить – обхóплювати,
обхопти; обіймáти, обнти.
обход – обхíд (обхóду); óбмин; (обход де
журных) – обхíд, дозíр, -зóру; доктор
ский обход больных (в больнице) – лí
карський обхíд хóрих (у лікáрні).
обходить, обойти – обхóдити, обійт.
обшивание – обшивáння; (окаймливание) –
облямóвування, лямувáння.
обшивать, обшить – обшивáти, обшти;
(край одежды) – облямóвувати, облямувá
ти; (бахромой) – оторóчувати, оторочти.
обшлаг – закарвáш, карвáш, вилóга; (на рубашке) – чóхла, чохлця.
общение – єднáння, стосýнки з ким; знóси
ни з ким.
общечеловеческий – вселдський, загáль
нолдський.
общий – загáльний; (совместный) – спíль
ний.
объект – об’кт, -ту; предмéт.
объективный – об’єктвний.
объектив – об’єктв, -ву.
объем (volumen) – óбсяг, -гу; óбшир, -ру;
об’м, -му; мíсткість, -кости; увеличивать
ся в объеме – бíльшати, шршати, тóвщати.
объемистый – обíймистий, уклáдистий.
объемный – обсягóвий, об’мний; объемный анализ – об’мна аналíза.
объем атомный – атомóвий об’м.
объем молекулярный – молекулрний
об’м.
объем удельный – питóмий об’м; віднóс
ний об’м.

одежда

овал – овáл, -лу; овальный – овáльний;
овальное отверстие (foramen ovale) –
овáльний óтвір.
овариалгия (ovarialgia s. ovarialneuralgia) –
оваріалгíя, нервóвий біль в ячниках.
овариин (ovariinum) – оварін, втяжка з
ячників.
овариотомия (ovariotomia) – оваріотомíя,
втин ячників.
оварит (ovaritis = oophoritis) – оварт, запá
лення ячника, яєчникóвиця.
овод – óвід (óвода); дрік (дрóку); ґéдзь, -зя.
овощи – горóдина.
овсяный – вівсний; (хлеб) – вівсник.
овуляция (ovulatio) – овулція, відхóдження
ячка.
овшиветь – завошвіти.
огиб, огибание – обгн, -ну; обгинáння.
огибать, обогнуть – обгинáти; обігнýти;
(обходить) – обхóдити, обминáти.
оглохлый – оглýхлий.
оглохнуть – оглýхнути, оглýхти; поглýх[ну]
ти; несколько оглохнуть – приглýх[ну]
ти.
оглушать, оглушить – глушти, оглушáти,
приголóмшувати.
оглушение – глушíння, приголóмшення,
приглýшення.
огневик (carbunculus) – карбýнкул, боко
рвáн, -на; (мин) – крéмінь.
огненный – огнéнний, вогнéвий, вогнстий.
огнестрельный (sclopetarius) – вогнепáль
ний; огнестрельная рана – стрíльна (стрí
ляна) рáна.
огнеупорный – вогнетривáлий, вогневід
пóрний.
оголенный – обгóлений, загóлений.
оголять, оголить – загóлювати, заголти;
обголти, обголти; (брить) – голти,
вголити.
огонь – вогóнь, -гн.
огорчать, огорчить – засмýчувати; жáлю,
тýги завдавáти; пркрості чинти комý.
огорчение – пркрість, -крости; смýток,
жаль, -лю; скорбóта, досáдонька.
ограничение (circumscriptio) – обмéження.
ограниченность – обмéженість, -ности.
ограниченный (circumscriptus) – обмéже
ний; (обведенный) – обмежóваний; огра
ниченный умом – недоýмкуватий.
ограничивать, ограничить – обмéжувати,
обмежóвувати, обмежувáти.
огрубелый – згрубíлий; (о коже) – зашкарýб
лий, закацýблий.
одежда – одéжа, -жі; óдіж, -жи; óдяг, -гу;
убрáння.

одеревенелость
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одеревенелость – здеревíлість; здерев’янí
лість, -лости; (оцепенелость) – задубí
лість, затéрплість, заклклість.
одеревенелий – здеревíлий; (о руке) – заклк
лий, затéрплий.
одеревенеть – здеревíти, здерев’янíти; (о
теле) – задубíти, затéрпнути, заклкнути.
одержимость (в смысле душевн. заболев.) –
навіжéнство; одержимый – навіжéний;
біснувáтий, божевíльний; (одержимый) –
слабй на що.
одеяло – лíжник, укривáло; кóвдра.
одноатомный – одноатóмовий, одновáртіс
ний, одновалентний.
однобокий – однобóкий, однобíчний.
одноглазый – одноóкий; однозíр, -зóру.
одноименный – одноймéнний.
однократный – одноразóвий.
однолепестковый – однопелюсткóвий.
однолетний – однолíтній, однорíчний.
однообразный – одноманíтний.
одноосновная кислота – одновáртісна
(одновалéнтна) кислотá.
одноосный – одноосéвий.
однородный – одностáйний, одноцíльний,
однорíдний.
однослойный – одношарóвий.
одностворчатый (двери, окна) – суцíльний;
ординáрний, поєднчий.
односторонний – однобóкий, однобíчний,
односторóнній.
одноцветный – однобáрвний, однокóлірний.
одонтобласты – одонтоблáсти; клітни, з
кóтрих витвóрюється зубовна.
однополый – односнáстий, одностáтний, од
норíдний.
однотонный – однотóнний.
одонтагра (odontagra s. odontalgia) – зубнй
бíль; біль зубíв; одонтáгра.
одонтит (odontitis) – одонтт, запáлення
зýба; зубнця.
одонтолит (odontolith) – одонтолíт, внник,
зубнй кáмінь.
одонтома (odontoma) – одонтóма, зубчáк.
одуванчик – кýльбáба.
одуревать, одуреть – одурíти, здурíти; чма
нíти, очмáнíти, очамрíти.
одурелый – очманíлий, одурíлий, отуманíлий.
одурение – óдур, одурмáнення, запáморо
чення.
одуряющий – задýрливий, дурмáнний; оду
ряющее средство – óдур, дурмáн.
одутловатый – одýтлий, одýтлуватий, одýт
лявий, опýхлий, брéзклий, набрклий.
одутлость, одутловатость – одýтлість, -лости; опýхлість; обрéзклість.

окаменелость

одушевленный – одушéвлений, животвóр
чий, живлчий; (настроение) – підвще
ний, піднéсений.
одушевление – одушéвления, ожвлення,
ожвлювання.
одышка (dispnoё) – духа, дхавця, зáдих,
задýха.
oedema – див. “отек”.
оживительный – живлчий, живýщий.
оживление (процесс) – ожвлення, віджв
лення; (бодрое состояние) – жвáвість, ба
дьóрість.
оживлять, оживить – оживлти, оживти;
відживлти, відживти.
оживляющий – живлчий, віджвчий; ожив
ляющее средство – живлче надíб’я.
ожигать, ожечь – обпáлювати, обпалти;
(шерсть, волосы) – обсмáлювати, обсма
лти.
ожижаться – крáпліти.
ожижение – крáпління.
ожирение – опáсистість, -тости; розглáднен
ня.
ожог (ambustura, ambustio); (от огня) – óпік,
-піку; опéчення, óпал, -лу; опáлення; (от
воды, пара) – ошпáрення, óпар, опáрення,
обвáрення.
ожирелый – опáсистий.
оздоровление – уздорóвлення; (от болезни) –
видýжування, вдужання, одýжання.
оздоравливать, оздоровить – оздоровлти,
оздоровти; уздоровлти, уздорóвити.
озена (ozaena) – смóрíдний нéжит.
озлобление – злóба, лтість, злíсть (злóсти).
озлобленный – розлчений, роз’трений.
озноб (состояние) – хóлод, -ду; морóз;
(ознобл. место) – остýда; лихорадочный
озноб (потрясающий) – дриготá (від про
пáсниці), трсця, трясовця; у него озноб –
йогó морóзить.
ознобление пальцев – зáшпари.
ознобленный – заморóжений, остýджений.
озоление – зпопілíння.
озон – озóн, -ну.
оказание (помощи) – подáння (допомóги).
оказывать, оказать (воздавать, делать) –
подавáти, подáти; (помощь) – учинти;
(изъявлять, обнаруживать) – виявлти,
вявити.
окаймленный – отóчений, облямóваний,
обрамóваний.
окалина – жýжелиця, цндра, вíпса.
окаменевать, окаменеть – каменíти, зака
менíти; кам’янíти, скам’янíти.
окаменелость – скам’янíлість, -лости (со
стояние); (предмет) – кам'янна.

окаменелый
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окаменелый – скам’янíлий, закам’янíлий;
скаменíлий, закаменíлий.
окаменение – скам’янíння, скаменíлість.
окармливание – обгодóвування; (отравле
ние) – отруння.
окармливать, окормить – обгодóвувати,
обгодувáти.
окисание – укисáння, скисáння, закисáння.
окисать, окиснуть – кснути, скисáти,
скснути; закисáти, закснути.
окисел – óкис, -су; зáкис, -су.
окисление (oxydatio) – окснення, закс
нення; закслення.
окисленный – закслений, окснений.
окислитель – заксник, -ка.
окислять, окислить – окснювати, окис
нтися, окснюватися, окиснтися.
окись – зáкис, -су; óкис, -су.
окись водная (hydroxyd) – воднéкис, -су;
гідрáт óкису; гідрóкис, -су; воднéвий óкис.
окклюзио (occlusio) – зарóщення, зарос
тáння, непрохíдність; occlusio pupillae –
зарóщення (заростáння) зінці; зіницеза
рóщення.
окно – вікнó; (ум.) – вікóнце.
околевать, околеть (умереть) – здихáти,
здóхнути, одубíти; (от холода) – закля
кáти, заклкнути; завмирáти, завмéрти.
околовлагалищный (paravaginalis) – при
пíхв’янй, навколопíхв’янй, припíхво
вй.
околоплодная жидкость (liquor amnii) –
пліднй плин, брід, (брóду) (н); обтíк -тóку.
околоплодник (бот.) – óплодень, насíнник.
оконечность (анат.) – кінцíвка; кінéць; край,
-ю; (оконечность какого-либо предме
та) – ріжóк, -жкá.
околососковый кружок (areola mammae) –
груднé кружáло.
околосердечная сумка (pericardium) – пе
рикáрдій, осéрдя; надвíрня серцевá обо
лóна.
околосердечно-грудная полость (cavum
pleuropericardiale) – осéрдно огрудна дуп
лна.
околоушная железа (glandula parotis) –
коловýшна зáлоза; привýшна зáлоза.
окончание – скíнчення, закíнчення, докíн
чення; (конец) – кінéць, -нц; приконéччя;
(работы, дела) – закíнчення, довéршення,
завéршення.
окончатый (fenestratus) – вікóнчатий.
окормленный – обгодóваний.
окостеневать, окостенеть – костенíти, за
костенíти.
окостенелость (ossificatio) – закостенíння;

оксалурия

укíс[т]нення, скостенíння.
окостенелый – скостенíлий, закостенíлий.
окоченевать, окоченеть – клкнути, за
клкнути, дубíти, задубíти, одубíти; де
рев’янíти, задерев’янíти.
окоченелый – заклклий, задубíлий.
окоченение – заклкнення, задубíння; (труп
ное окоченение) – задубíння трýпа; засти
гáння тíла.
окраска (цвет, краска, колорит) – бáрва;
кóлір, -льору, забáрвлення.
окрашивание – фарбувáння, забáрвлення,
крáшення.
окрашивать, окрасить – красти, покра
сти, фарбувáти, пофарбувáти; (придать
окраску, цвет) – забарвлти, забáрвити.
окрашивать, окрасить (в белый цвет) –
побілти, білти; (в красный) – черво
нти, почервонти.
окрашиваться, окраситься (в черный, крас
ный цвет) – крастися, покрастися; фар
бувáтися, пофарбувáтися; обкрáшуватися,
обкрáситися (на чорно, червоно).
окрепнуть – зміцнíти; подýжчати; покрíп
шати.
окривелый – сліпй (тéмний) на однó óко;
(хромой) – окривíлий.
окриветь – ослíпнути (отемнíти) на однó
óко; (сделаться хромым) – окривíти.
окровавленный – закривáвлений, закрóв
лений, зашений.
окровавлять, окровавить, -ся – укривáв
лювати, укривáвити; закривáвити, скри
вáвити, заюштися.
окровавливание – скривáвлення, закри
вáвлення.
окропить, окроплять – закропти, покро
пти; скропти; закроплти; оббрзкати,
оббрзкувати.
округление – заокрýглення, обкрýглення.
округленный – обкрýглений, вкруглений,
скрýгле[я]ний, заокрýглений.
округлять, округлить – викруглти, в
круглити, о[б]круглти; округлти, о[б]
крýглювати, закруглти.
окружать, окружить – отóчувати, оточти;
облягáти, облягт; (очертить кругом) –
обвóдити, обвест.
окружающий – окóличний, нао[в]крýжнй;
наокó[í]льний; окрýжний; окружающая
среда – отóчення.
окружность (геометрич.) – обвíд (обвóду);
круг, -гу; кружинá; (окрестность) – óкіл
(окóлу), кружинá, окóлиця.
оксалурия (oxaluria) – оксалурíя; щавелéва
кислотá в сéчі; сечощáвлення.

оксиазосоединение
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оксиазосоединение – оксиазо-сполýка, окси
áзова сполýка.
оксибензол – оксибензóл, -лу.
оксикислота – оксикислотá; алкогольо-кис
лотá.
oxyuris vermicularis – див. “глисты”.
окулист – окулíст; лíкар óчних хворóб; оч
нк; óчний лíкар.
окуривание – обкýрювання; (окуривание
серой) – висіркóвування.
окуривать, окурить – обкýрювати, обку
рти; підкýрювати, підкурти.
окурок – недóкурок.
окутывание – обкýтування, укýтання; окри
вáння, обгортáння, оповивáння.
окутывать, окутать – обгортáти, обгорнý
ти; [о]повивáти, [о]повти; обкýтувати,
обкýтати.
оледенелый – зледенíлий, зледíлий.
оледенеть – зледенíти; закрижанíти; кр
гою брáтись.
олеиновая кислота – оленова кислотá.
олекранон (olecranon) – ліктевй пáросток,
олекрáнон.
олекранартрит (olecranarthritis) – запáлен
ня ліктевóго суглóба.
oleum jecoris aselli – рб’ячий жр, трін
(трóну).
олива – олва, маслна.
оливковый – олвний; (цвет) – олвковий,
оливкувáтий.
олигодактилия (oligodactylia) – олігодакти
лíя, врóджена відсýтність деякх пáльців.
олигогалактия (oligogalactia) – олігогала
ктíя, змéншення кíлькости молокá.
олигоглобулия (oligoglobulia) – олігогло
булíя, змéншення кількости червонокрíв
ців.
олигоменоррея (oligomenorrhoea) – оліго
менорéя, змéншена мíсячка.
олигоспермия (oligospermia) – олігоспермíя,
змéншення кíлькости насíння.
олигурия (oliguria) – олігурíя, змéншення
сéчи.
oligozoospermia – змéншення кíлькости
живх тілéць насíння.
олово – цна, óливо; (оловом покрытый) –
цинóваний.
омагра (omagra) – омáгра, улóми в плечевíм
суглóбі.
омертвелый, омертвевший (gangraenosus) – змертвíлий, помертвíлий.
омертвелость – змертвíлість, -лости.
омертвение (gangraena) – змертвíння, мерт
вíння, змертвíлість, -лости; гангрéна. Див.
“гангрена”.

оогоний

омертветь – змертвíти, помертвíти, обмерт
вíти.
омовение – обмивáння.
омодиния (omodynia) – омодинíя, біль у
плечí.
омозолелость – намýленість, -ности; мозо
лстість, -тости.
омолаживание, омоложение – відмолóджу
вання, відмолóдження.
омолаживать, омолодить – відмолóджува
ти, відмолодти; змолóджувати, змоло
дти.
омоложенный – відмолóджений, з[по]мо
лóджений.
omphalitis – запáлення пупц абó пупо
вння.
омфалолиз (omphalolysis) – розрв пупо
вння.
омфалопроптоз (omphaloproptosis) – випа
дáння пуповння.
омфалоррагия (omphalorrhagia) – крово
тéча з пуповння, омфалорагíя.
омфалотомия (omphalotomia) – омфалото
мíя, перéтин пуповння.
омфалотрипсия (omphalotripsia) – омфа
лотрипсíя, розчáвлення пуповння.
омфалофлебит (omphalophlebitis) – синє
жлиця пуповá (пупцéва).
омывать, омыть – омивáти, обмти; сполí
скувати, сполоскáти.
омыление – омлення.
онанизировать – солодти, онанізувáти.
онанизм (masturbatio) – онанíзм, -му; соло
дíйство.
онанист – онанíст, солодíй, -íя.
онемелый – занімíлий, затéрплий, замлíлий.
онемение – занімíння, онімíння, замлíння.
онеметь – онімíти, занімíти; (о частях тела)
отерпнуть, затечь – затéрпнути, замлíти.
onychia syphilitica – сифілітчне (пран
цьовé) запáлення нігтьовóго лóжа; нігте
вця пранцьовá.
онихоатрофия (onychoatrophia) – оніхо
атрофíя, заникáння нíгтя.
онихогрипоз (onychogryposis s. onychogry����������
phosis) – оніхогрипóза, пазурí.
онихолиз (onycholysis) – злýщування нíгтя;
оніхолíза.
онихомикоз (onychomycosis) – оніхомікóза,
нігтевця грибчáста.
онихоррексиз (onychorrhexis) – крхкість
нíгтів.
оогамия (oogamia) – оогамíя, розмнóжуван
ня заплíдненими ячками.
оогоний (oogonium) – оогóній, первíсне
яйцé.

оолемма
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оолемма (oolemma) – оолéма, ячкова обо
лóна.
оофоралгия (oophoralgia) – оофоралгíя, яч
никовий біль.
оофоргистерэктомия (oophorhysterectomia) –
втин урáзу й ячників, оофоргістеректо
мíя.
oophoritis – оофорт, -ту; запáлення ячни
ка, яєчникóвця; oophoritis parenchyma
tosa – оофорт паренхіматóзний, яєчни
кóвиця паренхіматóзна; oophoritis
�����������������
interstitialis – оофорт промíжний; яєчникó
виця промíжна (з запáленням промíжної
тканни); oophoritis acuta serosa – оофорт
(яєчникóвиця) гóстрий сирóватний; oopho
ritis suppurativa – оофорт (яєчникóвиця)
гнойовй (гнійнй); ������������������
oophoritis haemorrhagica – оофорт (яєчникóвиця) гемора
гíчний (кровавстий) кров’стий.
оофороррафия (oophororrhaphia) – оофоро
рафíя, зшивáння ячника.
оофоросальпингэктомия (oophorosalpinge
ctomia) – втин ячника й урáзової труб.
оофоросальпингит (oophorosalpingitis) –
оофóросальпінгíт; запáлення ячника й
урáзової труб; яєчникóвиця й урáзотрýб
нця.
оофоросальпинготомия (����������������
oophorosalpingotomia) – оофоросальпінготомíя, відтн
(втин) ячника й урáзової труб.
опавший – опáлий, спáлий, стýхлий.
опадать, опасть – опадáти, обсипáтися, об
летíти; (об опухоли) – спадáти, стухáти,
стýхнути.
опаивать, опоить – обпóювати, обпоти.
опасность – небезпéка, небезпéчність, -ности.
операционный – операцíйний; операцион
ное поле – опер. пóле (óбшар); опера
ционная комната – операцíйна.
операция (operatio) – оперáція; tomia – рóз
тин; ýтин; ectomia – втин; tripsia – кр
шення; sectio – рóзтин, розтинáння; сеn
tesis – прóтин, прóтик.
оперировать – 1) оперувáти, робти оперá
цію комý; 2) орýдувати.
оперированный – оперóваний (мед.).
опеченение (hepatisatio) – упечінкувáння,
спечінкувáння. Див. “гепатизация”.
опий (opium) – óпій, -пію; óпіюм, -му.
опилки (дров.) – трса, трна; (металл.) –
цндра, ошýрка.
опиомания (opiomania) – опіомáнія, зло
вживáння óпієм.
описание – óпис, -су; описáння.
описательный – описóвий.

опускание

opisthotonus – карковéць, -ківця; опістотó
нус.
оплесневелый – плíснявий, зацвíлий.
оплесневать – зацвіст, запліснвіти.
оплешивелый – влисілий.
оплешиветь – влисіти.
оплодотворение (foecundatio) – зáплід, -пло
ду; заплíдження, заплíднення; органы
оплодотворения – орýддя споловнí, за
плíднювальні óргани.
оплодотворенный – заплíднений.
оплодотворяемый – заплíднюваний.
оплодотворять, оплодотворить – заплíд
нювати, запліднти.
оплотнение (induratio) – задýблення, одýб
лення; затвéрднення.
опоенный – опóєний.
опомниться – опам’ятáтися, отмитися, сха
менýтися; (от обморока) – опритóмніти.
опорожнять, опорожнить – випорожнти;
впорожнити; спорожнти, спорожнти.
опоясанный (zonatus) – підперéзаний, опе
рéзаний; опоясывание – підперéзування.
опоясывать, опоясать – підперíзувати, під
перезáти; оперíзувати, опасувáти.
оправа – опрáва; о. для очков – опрáва,
обідцí, -цíв.
опрашиваемый – доптуваний.
опрашивать, опросить – доптувати, до
питáти.
определение – 1) взначення, ознáчення;
2) постанóва, врок, прсуд, рішенéць.
определять, определить – визначáти, в
значити.
опрелость – прíлість, -лости; запрівáння.
опрокидывание – перекидáння, перевер
тáння.
опрокидывать, опрокинуть – перекидáти,
перекнути; перевертáти, звáлювати,
обертáти, обернýти.
опрос (anamnesis) – óпит, оптування, дó
пит, доптування, рóзпит.
опрошенный – доптаний.
опрятный – чепурнй, охáйний.
опсонинтерапия (opsonintherapia) – опсо
нíнтерапíя, лікувáння впóрскуванням ма
лóї дóзи забтих бактéрій.
оптикотомия (opticotomia) – оптикотомíя,
рóзтин зоровóго нéрву.
оптический (opticus) – оптчний, зоровй.
оптодинамометр (optodynamometer) – опто
динамометр, вимíрювач акомодáції.
оптометр (optometer) – оптóметр, вимíрю
вач сли зóру.
опускание (descensus) – опускáння, спус
кáння, осýнення, знження; (почвы) –

опухание
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осідáння; (ртути в термометре) – зн
ження, опадáння; descensus ovarii – зн
ження ячника, осýнення ячника; des
census renum – осýнення нирóк (нирковé);
descensus uteri – осýнення урáзу (урáзове);
descensus vaginae – осýнення пíхви (пíх
вовé).
опухание (intumescentia) – напухáння, на
брякáння.
опухать, опухнуть – пýхнути, спýхнути,
напýхнути, напýхти, спýхти; обпухáти,
обпýхнути; набрякáти, набркнути.
опухоль (tumor) – óпух, -ху; пухлна; пу
хлтина, пухленна; (дифтерийная) –
óбклад, обклáдка, ґýлі, завáлки; (у коров
на вымени) – осóвище; (шейных желез) –
жóвна, жóвен; (заушных желез) – завýш
ниця, свнка; (опухоль с нарывом на пальце) – вóлос; (слюнных желез) – залóзиця;
опухоль спадает – пухлна відтухáє; an���
gioma – жильнк, жиловнк, adenoma –
жовнк, залознк; carcinoma – пістрк;
granuloma – зернк, зернстий нáростень;
epithelioma – натканк; adeno-carcinoma –
зáлозопістрк; chondroma – хрястовéць;
fibroma – волокнк; leiomyoma – пласто
м’язáк; lymphadenoma – пáсоковий жов
нк (злослвий жовнк); lipoma – товщáк;
myoma – м’язáк, міóма; myxoma – слиз
нк; myeloma – м’язáк стржу; melano�������
ma – чóрний барвнк; noma – водянй
пістрк, воднк; odontoma – ясенк; �����
rhabdomyoma – м’язáк пересмужчáтий; te
ratoma – чужотканк; osteoma – кіс[т]нк;
papilloma – бородавчáк.
опухший – запýхлий, опýхлий, розпýхлий,
набрклий.
опыт 1) – спрóба, дóслід, експеримéнт;
2) дóсвід, -ду.
опьянение – сп’янíння, сп’янíлість, -лости.
опьяненный, опьяневший – сп’янíлий з
чóго, сп’нений чим.
опьянять, опьянить – оп’янти, оп’янти;
п’янти, сп’янти.
опьяняющий – п’ний; п’янкй; (немного) – п’янкувáтий.
оранжевый – жовтогарчий, червóно-жóв
тий.
оранжевая краска, оранжевый цвет –
жовтожáр, -ру; червóно-жóвта фáрба (кó
лір).
орбита (глазная) (orbita) – орбíта.
ординарный – ординáрний, прóстий, зви
чáйний.
оргазм (orgasmus) – оргáзм, почутт поло
вóго задовóлення.

освежение

орган – óрган, -ну; знарддя; органы
чувств – óргани почутт, почувáнь; половой орган – прирóдження (жіноче й
чоловіче).
организация – організáція, спордження,
улаштувáння.
организм – органíзм, -му.
органический – органíчний.
органическое сжигание – органíчне спá
лення.
орех (nux) – горíх; n. aromatica – мушкáтна
гáлка; n. vomica – г. блювóтний.
ореховидный – горіхувáтий.
ориентировка, ориентирование – орієнту
вáння.
ороговелый – зроговíлий, зроговатíлий.
ороситель – зрóшувач, іригáтор.
орошать, оросить – зрóшувати, зрости;
поливáти, полти.
орошение – зрóшування, зрóшення, поли
вáння, опóрскування.
ортодонтия (orthodontia) – ортодонтíя,
вчéння про вправлення зубíв.
ортопедия (orthopaedia) – ортопедíя, наýка
про скрвлення тулýба й кінцíвок та про
їх лікувáння.
ортопед (orthopediatr) – лíкар-ортопéд.
ортофотография (orthophotographia) –
ортофотогрáфія, фотографувáння сéрця.
ортопноэ (orthopnoea) – ортóпное, найв
щий ступíнь зáдухи.
ортотонус (orthotonus) – ортотóнус, випрó
стуючі кóрчі.
орхит (orchitis) – орхíт, яйковця, шулят [ов]
ця; orchitis acuta – орхíт (яйковця) гóст
рий; orchitis chronica – орхíт (яйковця)
довгий, довготривáлий; orchitis gonorrho
ica – орхíт (яйковця) збуровй; orchitis
syphilitica – орхíт (яйковця) сифілітч
ний, пранцьовй; orchitis traumatica –
орхíт (яйковця) травматчний, забійнй;
orchitis tuberculosa – орхíт (яйковця) горб
ковчний, туберкульóзний.
осадок – óсад, -ду; фус, гýща, óпад; (після
зоління) – взол; (атмосф.) – óпад, -ду.
осадочный – осадóвий.
осаждать, осадить – осáджувати, робти
óсад; осадти, зробти óсад.
осаждаться, осадиться – осідáти, осáджу
ватися; осíсти, осадтися.
осаждение – осáдження.
освежать, освежить – освíжувати, освіжти;
відсвíжувати, відсвіжти; (воздух) – від
свіжти повíтря.
освежаемый – освíжуваний.
освежение – відсвíжування.

освеженный
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освеженный – освíжений, відсвíжений; від
волóжений.
освежительный – від[о]свíжений, відволó
жений.
освещение (процесc) – освíтлювання, ви
свíтлювання; (свет) – освíтлення, свíтло.
освещение искусственное – штýчне освíт
лення, свíтло.
осветительный – світловй, світлянй.
освещать, осветить – освíтлювати, освіт
лти; (о. вопрос) – висвíтлювати.
освидетельствование – óгляд, -ду; осві
дувáння.
освидетельствовать – оглнути, оглдіти;
освідувáти.
освидетельствованный – оглнутий, осві
дóваний.
осевой – осьовй, віснй.
осевший – осíлий.
оседание – осідáння.
оседать, осесть – осідáти, осíсти.
осеребрять, осеребрить – посрíблювати,
посріблти; серебрти, посеребрти.
осипать, осипнуть – хрпнути, охрпнути.
осиплость – охрплість, хрипотá.
осиплий – сплий, хрплий, охрплий,
хрипкй.
оскабливание – обскромáджування, обскрі
бáння.
оскабливать, оскоблить – обскромáджува
ти, обскромáдити; обскрібáти, обскребт.
оскаливать, оскалить (зубы) – вищирти
(зуби), вщирити.
осколок – скáлка, відлáмок, улáмок.
оскомина – оскóма.
оскопление – холощíння, валашáння, ха
лаштáння, виклáдування, завертáння (бу
гав).
оскоплять, оскопить – холостти, вихо
лóщувати, вхолостити; валашáти, вва
лашати; викладáти, вкласти; завертáти,
завернýти (бугаїв).
оскопитель – валащíй, холощíй, холостíй,
холощýн, -нá.
ослабевание, ослабение, (бессилие, измученность) – знемагáння, знеслення.
ослабевать, ослабеть (терять напряже
ние) – слáбнути, ослáбнути; память о. –
пáм’ять слáбне; о. физич. – слáбнути,
ослáб[ну]ти; знеслюватися, знеслитися,
виснáжуватися, вснажитися; охлявáти,
охлнути, о. здоровьем – занепадáти, зане
пáсти на здорóв’я; о. силами – підупáсти
на слах; о. умом – підупáсти на рóзум.
ослабелый, ослаблый – ослáблий; зрение
ослабело – притуплись óчі, ослáбли óчі.

остановка кровотечеНия

ослабление – ослáблення, слáбшання, по
слáбшання; (о. организма) – знеслення,
вснаження, знемощíння.
ослаблять, ослабить – ослаблти, ослá
бити; знеслювати, знеслити; (о. веревку) – попустти, попускáти.
ослепительный – сліпýчий.
ослепление – ослíплювання, ослíплення,
заслíплення.
ослеплять, ослепить – сліпти, осліплти,
осліпти.
ослепнуть – ослíпнути; отемнíти.
ослизнение – слзнення, óслиз, -зу.
осложнение (complicatio) – усклáднення.
осложнять, -ся, осложнить, -ся – усклад
нти, -ся; ускладнти, -ся.
осложненный – усклáднений.
осматривание – оглядáння, обдивлння.
осматривать, осмотреть – оглядáти, огл
нути; обдивлтися, обдивтися.
осмидроз (osmidrosis) – смердчий піт,
осмідрóза.
осмос (osmosis) – осмóза, просóчування (рі
дни чéрез органíчні перéтинки).
осмиева кислота – осмíйна кислотá.
осмоление – осмóлення.
осмотический – осмотчний; давление –
тснення (осмотичне).
осмотр – óгляд, -ду; рóзгляд, -ду; оглядáння.
основание (basis) – оснóва, підстáва, підвá
лина, засáда, ґрунт; (процесc) – заснувáн
ня, заклáдення; (подножие, низ) – спід (спó
ду); підстáва; basis cranii – спід чéрепа.
основной – основнй, головнй, провід
нй.
особенность (свойство) – особлвість, -вости; властвість, -вости; (примета) – від
знáка.
особь (individuum) – óсобень, особна.
оспа (variola) – вíспа; v. levis – в. легéнька,
лáгідна; varicella – вíспа вітрянá, гвіздк;
изрытый оспою – дзюбáтий, віспувáтий;
таранкувáтий, рябй; следы от оспы –
тарáн (Грінч.).
оспенный – вісп’ний.
оспопрививание (vaccinatio) – щепíння
вíспи; прищíплювання вíспи.
оспопрививатель, -ница – щепíй, щепíйка;
віспáр, віспáрка; щепíльник.
оспопрививательный – віспощепíльний,
щепíльний.
остановить, останавливать (кровь) – зата
мувáти, тамувáти; гамувáти, спинти, спи
нти.
остановка кровотечения – затамувáння крó
ви, кровотамувáння.
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остаток – рéшта, лшок, остáнок, остáча,
послíд[ок], -[дку].
остаток весомый – рéшта вагóма; остаток
отрезанного пальца, руки, ноги, а так
же недоразвитая рука, нога – ккіть,
-ктя; куцюрýб.
остеобласты – остеоблáсти; кісткотвóрці.
остеогангрена (osteogangraena) – остео
гангрéна, спáлень (вогнéць) кістковй.
остеодентин (osteodentin) – остеодентн,
кістковá зубовна.
остеодиния (osteodynia) – остеодинíя, кіс
тковй біль; біль у кісткáх.
остеоклазия (osteoclasia) – остеоклазíя, на
сльне ламáння кістóк.
остеокласт (osteoclast) – остеоклáст, прлад
для ламáння кістóк.
остеолиз (osleolysis) – зникáння кíстки
(всмóктування), остеолíза.
osteocopi (dolores) – нічнй біль у кісткáх
при прáнцях.
остеология (osteologia) – остеолóгія, наýка
про кістк.
остеома (osteoma) – остеóма, кістчáк, кіс
тковк.
остеомалация (osteomalacia) – остеомала
цíя, кісткорозм’кнення.
остеомиэлит (osteomyelitis) – остеомієлíт,
запáлення кістковóго мóзку, мозковця
кістковá, кісткомозковця.
остеонекроз (osteonecrosis) – остеонекрóза,
змертвíлість (змертвіння) кíстки.
osteopaedion – звапнíлий плід.
остеопериостит (osteoperiostitis) – остеопе
ріостт; кістковця й окíс[т]ниця; запá
лення кíстки й окíстя; кісткоокíс[т]ниця.
остеопластика (osteoplastica) – пересáджу
вання кістóк.
остеокарцинома (osteocarcinoma) – остео
карцинóма, пістрк кíстки.
остеосаркома (osteosarcoma) – остеосаркó
ма, м’ясáк кíстки.
остеотом (osteotom) – остеотóм; ніж для
рóзтину кістóк.
остеотомия (osteotomia) – остеотомíя, рóз
тин кíстки.
остит (ostitis) – остт, кістковця, запáлення
кíстки; ostitis superficialis = caries simplex –
кістковця поверхóва, звéрхня; ostitis sy
philitica – кістковця пранцьовá; ostitis tu
berculosa – кістковця горбковчна.
остеофиброма (osteofibroma) – остеофіб
рóма, кíстковолокнк.
остеохондрит (osteochondritis) – остеохон
дрт, запáлення кíстки й хрящá.
остеохондрома (osteochondroma) – остеохон

отагра

дрóма, кíстко-хрястк, кíстко-хрящáк.
остистый (spinosus) – остюкувáтий.
остолбенение – остовпíння.
остолбенелый – остовпíлий.
остолбенеть – остовпíти; остовпенíти, оте
тéрíти, правцéм стáти, ослупíти.
острая желтая атрофия печени (atrophia
hepatis acuta flava) – див. “атрофия”.
острие – вíстря; (иголки) – жáло; (ножа,
бритвы) – лéзо, лéзво, гострк; (палки) –
наконéчник.
острить – гострти, точти.
острица (oxyuris vermicularis) – гострючóк,
глистá дитча.
острогнойный отек (oedema malignum) –
злослвий нáбреск (нáбрк).
острогубцы – обцéньки; щипцы для
углей – братк.
остроконечный (acuminatus) – шпичáстий,
гóстрий, кінчáстий; (о горах) – шпилстий.
острота – гóстрість, -рости; гострин, го
стрóта.
остроугольный – гострокýтній.
острый (acutus) – гóстрий.
остуда (простуда) – остýда; (действие) –
остýджування, прохолóджування.
остужать, остудить – остýджувати, осту
дти; вистýджувати, встудити; прохо
лóджувати, прохолодти.
оступиться, оступаться – спотикнýтися,
спотикáтися, спіткнýтися.
остывать, остыть – вистигáти, встигти;
холóнути, прохолóнути.
ость (spina) – остк; spina iliaca anterior su
perior – перéдній вéрхній (горíшній) клу
бовй остк; spina ischiadica – сіднчний
остк.
осумкованный – окапшýчений, отóчений,
обмéжений.
осушка – обсýшування, висýшування.
ось (axis) – вісь (óси); axis optica – зоровá
(оптчна) вісь.
осязаемость – дотикáльність, -ности.
осязание (чувство) – дóтик, -ку; дóторк, чý
лість у пýчкáх; (действие) – дотикáння,
доторкáння; органы осязания – óргани
дóтику.
осязательность – дотикóвість, -вости.
осязательный – дотикóвий, доторкóвий,
дотикáльний; осязательно – дотикóво,
дошкýльно.
осязать (чувствовать посредством осяза
ния) – чýти; (прикасаться) – дотикáти
ся, доторкáтися; (щупать) – мáцати, лá
пати.
отагра (otagra s. otalgia) – отáгра, біль у вýсі.
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отапливать, отопить – опáлювати, опал
ти; огрівáти, огрíти; отапливаться – опá
люватися.
отбор – добíр, -бóру; вбір, -бору; добирáння.
отбросы – пóкидь, -ди; непóтріб, -ба; по
кдьки, -ків; відпáдки; вкиди, -дів; отбросы мяса – трéбіж, -жа.
отвар (decoctum) – ввар, -ру; відвáр, -ру;
отвар трав – ввар із трав.
отведение (abductio) – відвéдення, відх
лення, абдýкція, відвóдження, відпровá
дження.
отвердевание – твердíння, тужáвіння.
отвердевать, отвердеть – твéрднути, за
твéрднути, твердíти, ствердíти; (высыхая) – тужáвіти, стужáвіти.
отвердение – ствердíння, забучáвіння; за
твéрднення, ствéрднення.
отверстие (apertura, foramen, ��������������
ostium, orificium) – óтвір, -вору; apertura – відтýлина;
ostium – відтýлинка (дíрочка); orificium –
вíчко; hiatus – рóзтвір, -ору.
ответвление – відгалýження.
отвешивать, отвесить – відвáжувати, від
вáжити.
отвисать, отвиснуть – обвисáти, обвсну
ти; звисáти, звснути; відвисáти, відвс
нути.
отвислость – обвслість, -лости; звслість,
-лости.
отвислый – обвслий, відвслий.
отвлекать, отвлечь – відтягáти, відтягт;
відволікáти, відволікт; (медиц.) – відвер
тáти, відвернýти; відтягáти, відтягт.
отвлекающий (derivans) – відворóтний,
відтяжнй.
отвлечение – відтягáння, відвертáння, від
волікáння.
отвод (на суде) – усýнення (свідків).
отводящий мускул (m. abductor) – відтягáч;
(m. abductor pollicis brevis) – корóткий
пáлюхóвий відтягáч.
отвращение (омерзение) – огда; огдли
вість; гидувáння, обрдливість; отвраще
ние к пище – нéхіть, -хоти.
отгибать, отогнуть – відгинáти, відігнýти.
отгнивать, отгнить – відгнивáти, відгнти.
отгонка – відгíн, -гóну.
отдавливать, отдавить – віддáвлювати,
віддавти; віддýшувати, віддушти.
отдел, отделение – 1) вíдділ; (в книге) –
рóзділ; 2) віддíлення, відокрéмлення.
отделение (secretio) – вділення.
отделять, отделить – відділти, вилучáти,
відокрéмлювати, виділти, влучити, ві
докрéмити.

откармливание

отдохнуть, отдыхать – відпочти, відпочи
вáти; спочти, спочивáти; (на короткое
время) – перепочти.
отдушник – душнк, -кá.
отдых – відпочнок, спочнок; (на корот
кий час) – перепочнок.
отдышаться – віддхатися, відсáпатися.
отек (oedema) – нáбреск, нáбрк, нáплив,
пухлна водянá; oedema glottidis –
горлнковий нáбрк (нáбреск); oedema
pulmonum – нáбряк легенéвий; ����������
oedema malignum – нáбряк злокісний (злослвий);
oedema circumscriptum acutum – нáбряк
(нáбреск) обмéжений, гóстрий.
отечный – напýхлий, набрклий, набрéс
клий.
отекать, отечь – набрякáти, набркнути;
брéскнути, набрéскнути.
отеляться, отелиться – телтися, отел
тися.
отерпать, отерпнуть – тéрпнути, затéрп
нути; зомлівáти, зомлíти.
отерплость – омлíлість, -лости; зомлíлість,
затéрплість, -лости.
отживший – віджлий, застарíлий.
отжимать, отжать – вичáвлювати, вчави
ти; видýшувати, вдушити; (белье) – ви
крýчувати, вкрутити.
отжимание – видýшування, вичáвлювання;
(белья) – викрýчування.
отиатрия (otiatria) – отіятрíя, наýка про
вушнí хорóби.
отиатр (otiatros) – отітр, вушнк, лíкар
вушнх хорóб.
otitis media catarrhalis acuta – [в]уховця,
гóстре катарáльне запáлення серéднього
вýха; otitis media purulenta acuta – гóстре
гнійнé запáлення серéднього вýха; oti����
tis media purulenta chronica – хронíчне
(довготривáле) запáлення серéднього вý
ха; otitis externa circumscripta – обмéжене
запáлення зóвнішнього слуховóго про
хóду; otitis externa diffusa – розлте
(розплвчасте) запáлення зóвнішнього
слуховóго прохóду; �����������������������
otitis externa diphtherica – обкладóве (дифтерíйне) запáлення
зóвнішнього слуховóго прохóду; otitis externa haemorrhagica – геморагíчне
(кров’сте) запáлення зóвнішнього слу
ховóго прохóду; othaematoma – кровнк
або кров’янá гýля вýха.
откармливать, откормить – відгодóвувати,
відгодувáти; розгодóвувати, розгодувáти;
(пастьбой) – відпасáти.
откармливание – годíвля, годувáння, відго
дóвування; (скота) – відпасáння.
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откормленный – відгодóваний, годóваний;
(скот) – впасений, відпáсений.
откашливание – відкáшлювання.
откашливать, откашлять – відкáшлювати,
відкáшляти; откашливаться – відкáш
люватися, відкáшлятися.
отклонение – вíдхил, -лу; нáхил; відхлен
ня, відхилння.
отклонять, отклонить – відхилти, відхи
лти.
открытие (больницы) – відкритт; (окна) –
відчнення, розчнення; (глаз) – розпл
щування; (изобретение) – внахід, -ходу,
внайдення; (книги) – розгóрнення; (пре
ступления) – викритт, вява.
откупоривать, откупорить (бутылку) –
відтикáти, відіткнýти; відкоркóвувати, від
коркувáти; (ящик, тюк) – розпакóвувати,
розпакувáти.
откупорка, откупоривание – відтикáння,
відкоркувáння, розпакувáння.
отламывать, отломать – відлáмувати, від
лóмлювати, відламáти; відломти; (ветку) – відчахнýти.
отлив (под краном) – зливáльниця.
отложение – відкладáння; (хим.) – осідáння.
отломок – улáмок, відлáмок, злáмок.
отличительный – відмíнний, відмíтний; о.
признак – відмíна, відмíнна ознáка.
отличать, отличить – відрізнти, відріз
нти; відзначáти, відзнáчити.
отлучение – відлýчування, відлýчення.
отмежевывание – відмежувáння.
отмежевывать, отмежевать – відмежóву
вати, відмежувáти.
отмерзать, отмерзнуть – відмерзáти, від
мéрзнути; (о земле) – розмерзáтися, роз
мéрзнутися.
отмораживать, отморозить – відморóжу
вати, відморóзити.
отморожение (congelatio) – відморóження,
відморóзина.
отнимать, отнять – віднімáти, відіймáти,
віднти; відбирáти, відібрáти; (жизнь у
кого) – позбавлти, позбáвити, збáвити
комý житт; (ребенка от груди) – відлу
чáти, відлучти дитну; (руку, ногу) –
відрíзувати, відрíзати рýку; (язык у кого
отняло) – відібрáло (замкнýло) мóву, (язк)
комý; зацíпило мóву, умкнýло мóву; (отняло руку, ногу у кого) – відібрáло нóгу,
рýку комý.
относительная влажность – віднóсна вóг
кість.
отодиния (otodynia) – отодинíя, біль у вýсі.
отолит (otolith) – отолíт, вушнй камінéць.

отросток

отология (otologia) – отолóгія, наýка про
вушнí хорóби.
otomycosis – отомікóза, пліснвиця (гриб
ковé захворувáння зóвнішнього слуховó
го прохóду).
отопление – óпал, -лу; опáлення; (топливо) – пáливо.
отоплять, отопить – опáлювати, опалти.
оторрагия (otorrhagia) – оторагíя, кровотéча
з вýха.
оторрея (otorrhoea) – тéча з вýха, вухотéча,
оторéя.
отоскоп (otoscop) – отоскóп, вушнá лíйка,
прлад для óгляду вýха.
отоскопия (otoscopia) – отоскопíя, вýхо
óгляд.
отпадающая оболочка (membrana deci
dua) – обрýдок; відпаднá (децидуáльна)
оболóна (опóна).
отпиливать, отпилить – відплювати, від
пилти.
отпиливание – відплювання.
отправление (functio) – фýнкція; точка
отпр. – вихіднá, відпровíдна тóчка; жиз
ненные отправления (органа) – жит
тьовí фýнкції (óргану).
отпускать, отпустить – відпускáти, відпус
тти; (о болезни) – відпустти, полéгшати.
отрава (venenum) – отрýта, трутизнá, трíй
ло; отрýя.
отравитель – отрýйник, отрýтник; отрави
тельница – отрýйниця, отрýтниця.
отравить, отравлять – отру[о]ти, тру[о]
ти; струти, отрó[ý]ювати.
отравление (intoxicatio) – отруння, отрó
єння.
отравленный – отрýєний, отрóєний, затрý[ó]єний.
отравливаться, отравляться – трутися;
отрóюватися.
отражаться – відбивáтися; (о свете) – відсвí
чуватися; ( о звуке) – відгýкуватися, лунáти.
отражение – відбивáння, óдсіч, -чи; (света) – вíдсвіт, вíдблиск; (звука) – лунá.
отраженный – відбтий.
отрезать, отнять – утти, відрíзати, відтти;
отрезáть – відрíзувати, відтинáти.
отрезок, обрезок – урíзок, обрíзок; утнок,
укрáвок; (хлеба) – скба, скбка; (мяса) –
кришéник; (ткани или бумаги) – клáптик.
отрезывание – відрíзування, відрíзáння, ути
нáння, відтинáння, відттт.
отрицательный – негатвний, заперéчний,
заперéчливий, відмóвний.
отростать, отрости – відростáти, відрост.
отросток (processus) – пáросток, -тка; вро
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сток, -тка; вíдростень, нáростень; (на ко
сти) – óкіст (óкосту).
отрубать, отрубить – відрýбувати, відру
бáти, відтинáти, відтти.
отрубевидный – висівкувáтий, ґрисувáтий.
отруби – всівки, ґрис.
отрубливание – відрýбування, утинáння,
відтинáння.
отрыгнуть, отрыгать – відригнýти, відри
гáти; зргувати, зригнýти.
отрыжка – вíдриг, -гу; нáдха, -хи; вíдгик.
отсев – відсíв, -ву; відсівáння.
отсекать, отсечь – відсікáти, відсікт; від
тинáти, відтти; утти, стти.
отсечение (amputatio) – відсікáння, відти
нáння, відттт, ампутáція.
отскабливать, отскоблить – відскрібáти,
відскребт; відскромáджувати, відскромá
дити.
отслоение (exfoliatio, desquamatio) (технич.) –
відлýстування, відлýщення; (хирург.) –
відлýщування, відставáння пластáми.
отслаивать, отслоить – відлýстувати, від
лустти; відпластóвувати; відпластувáти;
відлýщувати, відлýщити; осáджувати, оса
дти пластáми.
отслаиваться, отслоиться (технич.) – від
лýстуватися, відлусттися; (хир.) – відлý
щуватися, відлýщитися; відставáти, від
стáти пластáми.
отстаивать, отстоять (жидкость) – устóю
вати, встóти; відмýчувати, відмутти;
отстаиваться – устóюватися, устотися,
відмýчуватися, відмуттися.
отстой (sedimentum) – óсад, -ду; гýща; фус,
-су.
отстаивание (жидкости) – устóювання, від
мýчування; (кого-либо) – обстóювання.
отсутствие (defectus) 1) (недостача) – брак,
-ку; нестáча; 2) відсýтність, -ности; не
бýтність.
отсыреть – відволóгнути, відволóгти; від
вíльжати, звогчíти.
оттачивать, отточить – вигóстрювати, від
гóстрювати; відгострти; гострти, вгост
рити; (на точилі) – наточти, вточити.
оттеснять, оттеснить – відтискáти, відтис
нýти.
отток – 1) відплв, -ву; 2) рнва.
отсырелый – відволóглий, відвóглий, від
лéглий.
отторгать, отторгнуть – відривáти, віді
рвáти; відчахнýти; відсмкувати, відсмик
нýти.
отторжение – відíрвáння, відчахáння, від
чáхнення.

оцепеневать

отупелый – отупíлий, ступíлий.
отупение, отупелость – отупíння, ступíння.
отупеть – отупíти, потупíти, ступíти.
отучнеть – поглáдшати, розтовстíти.
отхаркивать, отхаркнуть – відхáркувати,
відхáркати, вхаркнути.
отхаркивание (expectoratio) – відхáркуван
ня, вихáркування.
отход – відхíд, -хóду; больной на отходе –
х[в]óрий конáє, на схóді, на скóні, кін
чáється.
отхожее место – входок, відхíдник, нýжник.
отцветать, отцвести – відцвітáти, відцвіст;
переквíтнути; (о злаках) – відкрасувáтися,
переквітувáти.
отцеубийство – батьковбвство, батькогýб
ство.
отцеубийца – батьковбвця, батьковбй
ник, батькогýбець.
отцеживать, отцедить – відцíджувати, від
цідти; о. через край часть жидкости –
надтóчувати, надточти.
отчаяние – рóзпач, -чу, -чи; від[од]чáй; без
надíя, розпýка.
отчет – звіт, -ту (з чого); справóздання; вíд
чит, -ту.
отчетность – звíтність, -ности; відчтність,
-ности.
отшнуровывать, отшнуровать – відшну
рóвувати, відшнурувáти.
отыскивать, отыскать – вишýкувати, від
шýкувати; відшукáти, знайт; знахóдити,
познахóдити.
отягчение – обтження.
охладительная смесь – остýдна мішанна.
охладевать, охладеть – холóнути, охолóну
ти, охолóти, прохолóти, простигáти.
охладевший – охолóлий, прохолóлий.
охлаждать, охладить – охолóджувати, охо
лодти; остуджáти, остудти.
охлаждение – охолóда, остýда; охолóдження,
охолодíння; (к кому) – збайдýжіння.
охра (желтая) – вóхра; (красная) – червíнь,
-ни; червíнька.
охранительный – охорóнний.
охрипать, охрипнуть – охрипáти, охрпну
ти; захрипáти, захрпти.
охриплость – охрплість, -лости; захрп
лість.
охриплый – захрплий, охрплий.
ozaena – озéна, смóрíдний нéжит (нóса).
оцарапывать, оцарапать – дрпати, подр
пати; удряпнýти, ушкрябнýти.
оцепеневать, оцепенеть – цíпнути, заціпе
нíти; заклякáти, заклкнути; дубíти, заду
бíти.

оцепенелый
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оцепенелый – задубíлий, одубíлий, закл
клий.
оцепенение, оцепенелость – зціпенíння,
одубíння, заклкнення, зціпенíлість, -лости; задубíлість, заклклість.
очаговый – огнськóвий.
очаг (focus) – 1) óгнище, óгнисько; фóкус;
2) багáття; очаг заразы – óгнище пóшес
ти, хорóб; очаг для беспризорных детей –
дитчий зáхисток, притýлок.
очервиветь – зчерввіти, почерввіти.
очерк (описание) – нáрис, -су; нáчерк, -ку;
(контур) – óбрис, -су; зáрис, -су; óбвід (об
вóду).
очертание – зáрис, óбрис, -су; (действие) –
обчéркнення, обкрéслення.
очистительный – прочсний, очсний;
очистительное средство – пронóсне.
очистка, очищение – очщення; (опорожнение) – впорожнення, спорóжнення; о.
послеродовое – брýд.
очищать, очистить – вичищáти, вчистити;
обчищáти, обчстити; (убитую птицу) –
обскýбувати, обскубт; (хим.) – чстити.
очищенный – чщений, рафінóваний.
очки – окулри.
ощелачивание – визóлювання, олýження.
ощупывание (palpatio) – мáцання, обмá
цування; лáпання, облáпування; вимáцу
вання.
ощупывать, ощупать – облáпувати, облá
пати; обмáцувати, обмáцати.
ощупью – пóмацки, пóлапки, навпóмацки.
ощутительный – чутлвий, дошкульнй.
ощущать, ощутить – відчувáти, відчýти;
почувáти, почýти.
ощущение – відчутт, учутт, відчувáння;
(ощущение вкуса) – пóсмак (якй).

П

Пагубный – згýбний, загбний, згублвий.
падаль – пáдло, (стéрво).
падать, пасть – пáдати, упáсти; (в обморок) – зомлівáти, зомлíти; (приходить в
упадок) – занепадáти, занепáсти.
падеж (скота) – упáдок, пóшесть, вздих.
падение – пáдання, падíння; (упадок) –
занéпад, підупáд; нравственное падение – морáльний занéпад.
падучая болезнь (epilepsia) – чóрна нéміч,
-мочи; падýчка, пáдавка, чóрна хóрість,
брса, причнна.
пазуха (sinus) – затóка, пáзуха; sinus phre
nicocostalis – затóка діяфрагмáльно-реб
ровá.

панкреас

пазушный (sinosus) – затóковий, пáзуховий.
Пакелен (Paquelin) – прлад для припікáння
(Пакелена).
пакля – клóччя, пачóси.
палата (больничная) – палáта, покíй, -кóю;
напр.: покíй для божевíльних.
палатка (tentorum) – намéт, -ту; шатрó; (ба
зарная) – тка.
палатодиния (palatodynia) – палатодинíя,
біль (половни) піднебíння.
палатопластика (palatoplastica) – палато
плáстика, штукувáння піднебíння.
палец (digitus) – пáлець; большой палец –
пáлх, -ха; указательный – вказівнк;
средний – серéдній; безымянный – під
мізнний; мизинец – мізнок; палец
от перчатки – напáлок; мякоть паль
цевая – пýчка.
палечный – пальцéвий, пальцьовй.
паллиатив – паліятв, -тиву; полéкшувач;
що полéкшує.
паллиативный – паліятвний.
палочка (bacillus) – пáличка, тожка.
пальмитиновая кислота – пальмітнова
кислотá.
пальмовый жир – пáльмовий товщ.
пальмовое масло – пáльмова олíя.
пальмоскопия (palmoscopia) – пальмо
скопíя, вислýхування жвчика.
пальпаторный – пальпатóрний, дотикóвий,
мáцальний.
пальпация (palpatio) – пальпáція, обмáцу
вання, мáцання.
пальпитация (palpitatio cordis) – пальпітá
ція серцевá; серцебитт; калатáння сéр
ця; стукотíння сéрця, колотíння (сéрця);
зáколот, -ту (серцевй).
пальцеобразный – пальцювáтий, пальчá
стий.
палюдизм (paludismus) – палюдзм, болó
тянá пропáсниця, малярíя.
память – пáм’ять, -ти; (воспоминание) –
згáдка, спóмин, -ну.
panaritium – вóлосень, вóлос, -су; нігт[ев]
ця; запáлення нíгтя.
панартериит (panarteriitis) – панартеріт,
запáлення всіх шарíв артéрії.
панартрит (panarthritis) – панартрт, запá
лення всіх суглóбів.
пандемия – вселдна пóшесть, пандемíя.
Пандерево ядро – Пáндерове ядрó.
панкреас (pancreas) – підшлункóва зáлоза;
caput раnсr. – головá підшлункóвої зáлози;
processus uncinatus – гачкувáтий пáросток;
incisura раncr. – врізка п. з.; tuber omentale – чепцéвий горб; cauda раncr. – хвіст
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п. з.; ductus раncr. – прóвід п. з.; succus
pancreaticus – підшлункóвий сíк.
панкреатин (succus pancreaticus) – панкреа
тн, -ну; сік підшлункóвої зáлози.
панкреатит (pancreatitis) – панкреатт,
-ту; запáлення підшлункóвої зáлози, під
шлункóвиця.
панкреатический (pancreaticus) – панкре
атчний, підшлункóвий.
pannus trachomatosus – рогівковця тра
хóмова розплвиста жляста.
panophthalmitis – запáлення всьогó óка;
всеóчниця.
панплегия (panplegia) – панплегíя, загáльна
паралíза.
панталоны – панталóни, штан; (нижние) –
спíдні.
папиллома (papilloma) – бородавчáк, -ка;
папілóма.
папула – пáпула, цтка, ґудзь, вýзлик.
папулезный – папулóвий, (цяткóвий), ґу
дзьовй.
пар (vapor) – пáра; дух; выделять пар –
парувáти; превращение в пары – обер
тáння в пáру.
para – кóло, при; parametritis – приурáзниця;
paraproctitis – прикýтниця; paranephritis –
принирчця (принирковця).
параболический – параболíчний.
пара гальваническая – гальванíчне звéно.
парагглютинация (paragglutinatio) – пар
аглютинáція, скýпчування ріжнорíдних
бактéрій.
парагидроз (parahydrosis) – парагідрóза,
змíна кости пóту.
парагипофиз (parahypophysis) – парагіпó
фіз, бічнй мозковй додáток.
параглоссия (paraglossia) – параглосíя, за
пáлення під язикóм.
параденит (paradenitis) – параденíт, нав
кóложовнця.
парадерм, желточный листок, лецитофор
(эмбр.) – парадéрм, жовткóвий листóк,
лецитофóр.
паразит – паразт, -та; чужод, -да.
паразитизм – паразитзм, -му; чужодство.
паразитарный – паразитáрний, чужодний,
налéжний паразтові.
паракератоз (parakeratosis) – паракератóза,
надзвичáйне зроговíння шкíри чи слизо
вóї оболóни.
паралалия (paralalia) – паралалíя, загку
вання на голосівкáх.
паралгезия (paralgesia) – паралгезíя, відчу
вáння бóлю, як чогóсь примного.
паралитик – паралíтик, парáлі[ж]чний.

парахордальный

паралитический (paralyticus) – паралітч
ний, парáлі[ж]чний.
паралич (paralysis) – паралíза, парáлíч, (нар. –
грець); он разбит параличем (он в па
раличе) – його спаралізувáло, paralysis
accomodationis – паралíза пристосувáння
зóру; paralysis agitans s. morbus Parkinsoni – тремтча паралíза; paralysis ascendens
s. Landry – паралíза догíрня (Ландрі); paralysis bulbaris acuta – паралíза бульбовá
гóстра; paralysis diphtherica – паралíза
дифтерійна, обкладóва; paralysis generalis
progressiva alienorum – паралíза загáльна
поступóва (у) божевíльних; ���������������
paralysis glossolabio-laryngea (pharyngea) – паралíза
язко-гýбо-горлнкова (язко-гýбо-про
ликóва); paralysis musculorum oculi –
паралíза óчних м’зів; paralysis nervi
���������
facialis – паралíза лицевóго нéрву; paralysis
infantilis essentialis – паралíза дитча есен
цільна (хребтовá); paralysis spastica spi
nalis = tabes dorsalis spasmatica – паралíза
судóмна хребтовá; paralysis spinalis BrownSequardi – паралíза хребтовá (спінáльна)
Броун-Секáрова; paralysis veli palatini –
паралíза м’якóго піднебíння.
параллельный луч – рівнобíжний прóмінь.
параметрий (parametrium) – приурáззя, па
рамéтрій.
параметрит (parametritis) – параметрт, при
урáзниця.
паранефрит (paranephritis) – паранефрт;
приниркóвця.
параноя (paranoia) – паранóя, божевíлля з
омáнами.
параплазма (дейтоплазма) – параплáзма,
дейтоплáзма.
параплегия (paraplegia) – півпарáліч, пів
паралíза, параплегíя.
парастернальная линия (linea parasternalis) – пригрудннна смýга.
параспадия (paraspadia) – параспáдія, біч
нй óтвір сечовóду.
паратиф (paratyphus) – паратф.
паратифлит (paratyphlitis) – паратифлíт, за
пáлення навкóло сліпóї кшки; при[коло]
кишкóвиця сліпóї кшки.
парафимоз (paraphymosis) – парафімóза,
защéмлення припунцéвé, удáвка припун
цéва.
параффиновое масло (oleum paraffini) –
парафíнова олíя.
параффин (paraffinum) – парафíн, -ну; зем
лянй вíск (вóску).
парахордальный или гастральный мезо
бласт – парахордáльний або гастрáльний

парахордальный хрящ
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мезоблáст (мезодéрма) (серéдній зáродко
вий листóк).
парахордальный хрящ – пара[при]хор
дáльний хрящ.
парацентез (барабанной перепонки) – па
рацентéза, прóтин (барабáнної, бубонцé
вої) перéтинки.
паргидроз (parhydrosis) – паргідрóза, незви
чáйне потíння.
парез – парéза, півпаралíза, півпарáліч; паре
зетический – півпарáлічний, парезетч
ний.
паренхима (parenchyma) – паренхíма, мезгá.
паренхиматозный (parenchymatosus) – па
ренхіматóзний, мезговй.
парижская зелень – парзька зéлень.
париэтальный (parietalis) – пристíнний;
peritoneum parietale – пристíнна очерé
вина; pleura parietalis – пристíнна плéвра.
парный (gemellus) – парстий, пáрний, бли
знюкóвий; musculus gemellus – близню
кóвий мýскул.
пароварий (parovarium) – приячник.
паровой (мех.) – паровй; (овощ) – парни
кóвий.
пародиния (parodynia) – пародинíя, незви
чáйний біль при полóгах.
пароксизм (paroxysmus) – пароксзм, перé
падок, нáпад.
paronychia – занíгтниця, запáлення навкóло
нíгтя, нігтьодь.
паротит (parotitis) – привýшниця, паротт;
parotitis epidemica – привýшниця пó
шесна; parotitis simplex – привýшниця
прóста, звичáйна.
партеногенетические яйца – партеногене
тчні (незаплíднені) йця.
парфюмерия – парфумéрія; парфюмер
ный – парфумéрний.
парши (favus) – пáрхи, шóлуді, пáрші; по
крыться паршами – запаршвіти, зашо
лудвіти.
паршиветь – паршвіти, шолудвіти, мр
шавіти.
паршивость – паршвість, -вости; пархá
тість, шолудвість.
паслён (Solanum dulcamarum) – паслíн,
-сльóну; вóвчі годи, надтнник.
пассивный – пасвний, нечнний.
пассивность – пасвність, -ности.
паста (pasta) – пáста, маство, тíсто.
пастеризация (pasterisatio) – пастеризувáн
ня, знеплíджування рідни нагрівáнням
до 65° – 85° С.
пастозный – тістувáтий, пастóвий.
пасть (fauces) – пáща, пéлька; ������������
isthmus fau-

педиатрия

cium – вузнá пéлькова; velum palatinum –
м’якé піднебíння; uvula (palatina) – під
небíнний язичóк; arcus palatini – піднебíнні
дýги (лýки); arcus glossopalatinus – язи
кóво-піднебíнна дугá; arcus pharyngopalatinus – гóрлово-піднебíнна дугá; plica
salpingopalatina – трýбно-піднебíнна дугá;
tonsilla pal. – мигдáлик піднебíнний; sinus
tonsillaris – мигдáликова затóка; plica
triangularis – трикýтня змóршка; fossa supratonsillaris – надмигдáликова мка.
пателлярный (patellaris) – надколíнковий,
пателрний.
pater noster rachiticus – чотк при кривýсі
(на рéбрах).
патогенный – хороботвóрчий, патогéнний.
патока – пáтока; (свекловичная) – малса, -си.
патология (pathologia) – патолóгія, наýка
про хворóби; патологический – патоло
гíчний.
пауза – пáвза, перéрва, зупнка, перéстанок.
паук – павук; крестовик – хрещáтник, tetragantha – тенéтник; lucosa tarantula –
тарáнтул, тарáнтух.
паукообразный – павучáстий, павукувáтий.
паутина (соб.) – павутння.
паутинный (arachnoideus) – павутнний;
arachnoidea encephali – мозковá павутнна
оболóнка.
пах (под мышкой) – пахвá; пахá; (в шагу) –
пах, -ху; (у животных) – здýховина, здý
хи, пах.
паховой (inguinalis) – пахвнний; паховая
область (regio inguinalis) – пахвнна ді
лнка; hernia inguinalis – пахвнна килá
(ґилá).
паюсная икра – кав’р, -ру.
пахтанье – сколóтина, маслнка; (дейст
вие) – збивáння, колотíння.
пахучесть – пахýчість, -чости; запáшність;
пахучий – пахýчий, запáшнй.
пачкать – паскýдити, бруднти, мáзати;
мýрзати; пачкаться (мараться) – бруд
нтися, паскýдитися, мáзатися.
паять – лютувáти; паяльный – лютувáль
ний, лютóвий.
Пеан (Pean) – стскувач, затискáч Реаn’а;
Пеáн.
pectus carinatum – кýряче огрýддя.
педераст (pederast) – педерáст, мужолóжник.
педерастия (pederastia) – педерастíя, мужо
лóжство.
педиатр (pediatros) – педітр, лíкар дитчих
недýг.
педиатрия (pediatria) – педіятрíя, наýка про
дитчі недýги.

pediculosis = phthiriasis
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pediculosis = phthiriasis – вошвість, -вости.
педиометр (pediometer) – педіомéтр, прлад
для вимíрювання дітéй.
педофилия (pedophilia) – педофілíя, половé
почутт мужчни до хлóпчиків.
пеленание – сповивáння; (оконч.) – сповит
т.
пеленать, спеленать – повивáти, сповивáти;
повти, сповти.
пеленка – пелшка; сповитóк, -ткá; повитт,
повитóчок; (п. под голову) – підголóвач,
приголóвач; (на руки) – підрýчник.
пеллагра (pellagra) – пелгра; хорóба, що
виникáє після вживáння зіпсýтої куку
рýдзи.
пелиоз (peliosis) – пеліóза, кров’янí плямоч
к на шкíрі; кров’яноплямстість шкірянá.
пелот (pelotte) – пелóт, притискáч.
пельвеоперитонит (pelveoperitonitis) – пель
веоперитонíт, запáлення мисковóї оче
рéвини, мискоочерéвиця.
пельвиметр (pelvimeter) – пельвімéтр, в
мірник мски.
пельвиотомия (pelviotomia) – пельвіотомíя,
рóзтин нирковóї мски.
пельвицеллюлит (pelvicellulitis = parametritis) – пельвіцелюлíт; запáлення мисковóї
ніздрí, ніздрця мисковá, мисконіздрця.
пемфигус (pemphygus) – пéмфігус, пухр
ниця; pemphygus acutus – гóстра пухр
ниця (пéмфігус); pemphygus benignus –
лáгідна (доброкісна) пухрниця; pemphygus conjunctivae – пухрниця (пéм
фігус) сполучнí; pemphygus neonatorum –
пухрниця (пéмфігус) народжéнців; pemphygus syphiliticus – пухрниця (пéмфі
гус) сифілітчна (пранцьовá).
пена – пíна; (на кушаньи) – шумовння;
пеной покрыться – запíнитися.
пенистый (spumosus) – пíнявий.
пениться – пíнитися, шумувáти, пíнити.
пенящийся – шýмний.
пень – пень (пня); (сейчас над землею) –
пркорень.
пепел – пóпіл, -лу; в пепел обращаться –
попелíти, спопелíти.
пепелистый – попелстий, попелстий.
пепелиться, испепелиться – попелíти, спо
пелíти.
пепловидный, пепельный – попелстий.
пепсин (pepsinum) – пепсн, травлник;
травлнка.
пептонизация (peptonisatio) – пептонізáція,
перетвóрення білкíв у пептóни.
первенец – первáк, -чка; пéрвісток, -ка.
первичный – первнний, первíсний.

перегонять

первичный спирт – першордний спирт.
первобытный – первíсний, первобýтній,
предковíчний.
первоначальный – початкóвий, первíсний.
первородный – перворíдний.
первородящая (primipara) – породíльниця
у-первáх; пéрвістка.
пергамент – пергáмен, -ну.
пергаментная бумага – пергамéновий папíр.
перебой – перебíй, -бóю; перéбивка (перебóї
сéрця, пýльсу).
переболеть – перехворíти, переслабувáти;
(перенести болезнь) – вхворіти, вболіти;
(перестать болеть) – переболíти.
перебродить – перешумувáти, перегрáти.
переваривать, переварить (о желудке) –
перетрáвлювати, перетравти; травти,
стравти; перевáрювати, переварти.
перевешивать, перевесить – перевáжу
вати, перевáжити; (на другое место) –
перевíшувати, перевíсити; (-ться, наги
баясь) – перехилтися, перехилтися.
переворачивать, перевернуть (опрокиды
вать) – перевертáти, перевернýти; пере
кидáти, перекнути; (на изнанку) – лицю
вáти, перелицьóвувати; вивертáти, ввер
нути; (-ться) – перевертáтися, перевер
нýтися; перекидáтися, перекнутися.
перевязывать, перевязать – перев’зувати;
перев’язáти; переповивáти, переповти.
перевязка (действие) – перев’зування;
(бинт, веревка) – перéв’язка; итти на пе
ревязку – іт на перев’зування.
перевязочный – перев’зувальний; -ный
пункт – перев’зувальний пункт.
перевязь – перéв’язь, -зи; перевíсся; (через
плечо у больных) – черезплíчник.
перегиб (versio) (действие) – перегинáння;
(изгиб) – залíм, -лóму; перегн, -ну; нáхил,
-лу; anteversio uteri – нáхил урáзу вперéд.
перегибать, перегнуть – перегинáти, пе
регнýти; (наклонять) – перехилти, пе
рехилти.
переглохнуть – поглýхнути, поглýхти.
перегнивать, перегнить – перегнивáти,
перегнти; гнти, погнти; трýхнути,
потрýхнути.
перегнивший – перегнлий.
перегной – перегнíй, -гнóю.
перегонка (destillatio) (действие) – перега
нння, перегíн, -гóну, дестилція.
перегонный – перегíнний, дестиляцíйний,
перепускнй; перегонный куб – пере
гíнний, перепускнй куб; лéмбик.
перегонять, перегнать – переганти, пере
гнáти; перепускáти, перепустти.

перегорать
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перегорать, перегореть – перегорáти, пере
горíти; (на пепел) – попелíти, спопелíти.
перегородка (septum) – перéтинка, перего
рóдка, перéтика.
перегревание (hyperthermia) – перегрівáння;
перегреватель – перегрівáч.
перегревать, перегреть – перегрівáти, пе
регрíти.
перегретый – перегрíтий.
перегрузка – перевантáження, перекладáн
ня; (работой) – переобтжування, пере
обтження.
перегруппировка – перегрупóвування, пе
регрупувáння.
передавать, передать – передавáти, пере
дáти.
передача – передавáння, передáння, пере
дáча; (на словах) – перéказ, перекáзування.
передвижение – пересувáння, рух.
передвижной – пересувнй, рухóмий; пере
движная лаборатория – пересувнá лабо
ратóрія.
переделять, переделить – переділти, пере
ділти.
передний (anterior) – перéдній, чíльний.
передохнуть – вздихати, поздихáти; пови
здихáти.
передроглый – перемéрзлий.
передрожать, передрогнуть – перетремтí
ти, перетрустися; передрижáти, пере
мéрзти.
пережевывать, пережевать – пережóвува
ти, пережувáти; пережевывать жвачку –
реми[ґ]гáти (жýйку), перереми[ґ]гáти.
переживание – переживáння; (эмоция) – пе
речувáння.
пережигать, пережечь – перепáлювати, пе
репалти.
пережженный – перепáлений.
перезнобить – перетрусти, переморóзити;
(меня перезнобило) – менé перетрусло.
перезревать, перезреть – перестигáти, пе
рестгнути; переспівáти, переспíти.
перезрелый – перестглий, переспíлий,
перестáрілий.
перекармливание – обгодувáння, обгодó
вування, перегодóвування.
перекармливать, перекормить – перего
дóвувати, перегодувáти.
перекисать, перекиснуть – перекисáти, пе
рекснути.
перекисленный (hyperoxydatus) – перекс
нений.
перекись – надóкис, -су; перéкис, -су; пе
рекись водорода – надóкис вóдня; перé
кис вóдня.

переохлаждать

перекладина, перемычка (trabecula) – пе
рéчка, поперéчка.
переключатель – перемикáч.
переключать, переключить – перемикáти,
перемикнýти.
перекоситься – перекостися.
перекраска – перекрáшування, перефарбó
вування, перефарбувáння.
перекрашивать, перекрасить – перекрá
шувáти, перефарбóвувати; перефарбувáти.
перекрестный – перехрéсний.
перекрест (chyasma) – перехрéстя; пере
крест зрительных нервов (chyasma nerv.
opticorum) – перехрéстя зоровх нéрвів.
перекристаллизация – перекристалізувáн
ня; перекристалізáція.
перекручивать, перекрутить – перекрýчу
вати, перекрутти.
перекусывать, перекусить – перекýшува
ти, перекусти.
переливание – переливáння, перетóчуван
ня; (о металле) – перетóплювання.
переливать, перелить – переливáти, пере
лти; перетóчувати, переточти.
перелом (fractura) – злам, полóм, перелóм;
(о болезни) – переслення, перемóга; f.
completa – цілковтий злам; f. complicate –
усклáднений з.; f. occlusa – зáмкнений,
зачнений з.; f. incompleta – надлóм; f.
penetrans – пролóм.
перемежающийся (intermittens) – перемíн
ний, перервний, перервчастий; переме
жающаяся лихорадка (febris intermittens) –
пропáсниця перемíнна, перервчаста.
переменный – перемíнний, змíнний; пере
менный ток – перемíнний струм, ток.
переменчивый – мінлвий, нестáлий, пе
репáдистий, перемíнчастий.
перемещение – перемíщення, перестáвлен
ня, пересýнення.
перемычка (lacertus) – перéчка, поперéчка.
перенос – перенéсення.
переносить, перенести (болезнь) – перенó
сити, перенéсти.
переносица (glabella) – перенíсся; (у жи
вотн.) – хрпи.
переносной (болезнь) – заразлвий.
переосвидетельствование – перéгляд, пе
ресвíдування.
переосвидетельствовать – переглдіти, пе
реглнути, пересвідувáти (кого); пере
освидетельствованный – переглнений,
пересвідóваний.
переохлаждать, переохладить – перехолó
джувати, перехолодти; перестýджувати,
перестудти.

переохлаждение
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переохлаждение – перестýдження, перехо
лóдження.
перепиливать, перепилить – переплюва
ти, перепилти.
перепись – 1) перéпис, -су; 2) спис, óпис.
переплавлять, переплавить (металл) –
перетóплювати, перетопти.
перепой – перепíй, -пóю.
переполнение – перепóвнення.
переполнять, переполнить – перепóвню
вати, переповнти, перепóвнити.
перепончатый (membranosus) – оболóнча
тий, перетнчастий; п. позвоночник –
оболóнчатий хребéт; жаберные дуги –
оболóнчаті дýги.
перепонка (membrana) – оболóнка, перéтин
ка; membrana tympani – бубонцéва (бара
бáнна) оболóнка (перéтинка); membrana
ароneurotica – розтяжнá (апоневротчна)
оболóнка (перéтинка); membrana obturatoria – затульнá оболóнка; membrana
olfactoria – нюшнá оболóнка; membrana
serosa – сирóваткова обóлонка.
перепрививание (revaccinatio) – перещéплен
ня, перещéплювання; перепрививать, пе
репривить – перещéплювати, перещепти.
перепрелость – перепрíлість, -лости.
перепуг – перелк, -ку; переполóх, -ху.
перерабатывание – перерóблювання, пере
рóблення.
перерабатывать, переработать – пере
роблти, перерóблювати, переробти.
перерез – перерíз, -зу; (действие) – перерí
зування.
перерезывать, перерезать – перерíзувати,
перерізáти, перетинáти, перетти.
перерождать, -ся – перерóджувати, -ся; пе
реродти, -ся; перетворти, -ся; п. ка
зеозно – сировáтіти.
перерождение (degeneratio) – перерóдження,
перетвóрення, дегенерáція. Див. “дегене
рация”.
пересадка (transplantatio) – пересáджування,
перещéплювання.
пересаживать, пересадить – пересáджува
ти, пересадти.
пересев – пересíв, -ву; пересівáння.
пересечение – перетинáння, перерýбування;
перéтин, перехрéщування.
пересекаться, перерезаться – перетинáти
ся; (встречаться) – перехрéщуватися.
переспелый – перестглий, переспíлий.
пересыщенный – пересчений.
пересыщение – пересчення.
перетапливание – перетóплювання, перетóп
лення.

перинеопластика

перетапливить, перетопить – перетóплю
вати, перетопти.
переутомление – перевтóма.
переутомлять, переутомить – перевтóмлю
вати, перевтомти.
перехворать – переслабувáти, перехворíти,
переболíти, вболіти.
переходное явление – перехіднé вище.
перец (piper) – пéрець, пéрчик; (стручко
вый) – стрючкувáтий пéрець.
перецеживать, перецедить – перецíджува
ти, перецідти; перетóчувати, переточти.
перешеек (isthmus) – вузинá, шя, шйка;
isthmus faucium – вузинá пéлькова.
peri – о, об; periadenitis – ожóвнця; periar
thrytis – осуглóбиця; perimetritis – обурáз
ниця; perinephritis – онрчця; periproctitis – окутнця; perisigmoiditis – осигмó
вця.
периаппендицит (periappendicitis) – пери
апендицт, запáлення навкóло хробаку
вáтого пáростку, охробакóвця.
periarteriitis gummosa – периартеріїт гу
мóзний (третнéвий, третнний); очерво
ножлиця гумóзна (третнéва) третнна.
перибронхит (peribronchitis) – перибронхíт,
одишковця, навколодшковé запáлення;
peribronchitis tuberculosa – одишковця
горбковчна, перибронхіт туберкульóзний.
periahepatitis – перигепатт, опечінкóвиця.
перикардиальный (pericardialis) – осéрд
ний, перикардільний.
перикардий (pericardium) – перикáрдій, осéр
дя, надвíрня серцевá оболóна.
перикардит (pericarditis) – перикардт, осéр
дниця; запáлення надвíрної серцевóї обо
лóнки.
периметрит (perimetritis) – периметрт, об
урáзниця.
периметрический – периметрчний, обурá
зовий.
периметросальпингит (perimetrosalpingi
tis) – перимéтросальпінгíт; обуразнице
трубовця; запáлення очерéвини урáзу й
урáзової труб; perimetrosalpingitis puerperalis – обуразницетрубовця породóва.
перимиэлит (perimyelitis) – перимієлíт, омоз
ковця.
перимизий (perimysium) – перемíзій; м’язо
вá пíхва, ом’ззя.
перина – перна.
периневрит (perineuritis) – периневрт, онéр
виця.
перинеопластика (perineoplastica, s. perineo
rrhaphia) – перинеоплáстика, штукувáння
перемíжжя.

перинеотомия
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перинеотомия (perineotomia) – перинеото
мíя, рóзтин перемíжжя.
перинефрит (perinephritis) – перинефрт
онирковця.
периодонтит (periodontitis) – періодонтт,
окíст[н]иця зубовá.
перионихия (perionychia) – періоніхíя, за
пáлення шкíри навкóло нíгтя, онíгтиця.
периорхит (periorchitis) – периорхíт, піхво
опóнниця ячкова.
периодический (periodicus) – періодчний,
наворóтний.
периоофорит (perioophoritis) – періоофорт,
об’яєчникóвиця.
периост (periosteum) – окíстя, періóст; пе
риостальный (periostalis) – окíс[т]ний.
периостит (periostitis) – периостт, окíс[т]
ниця.
перипневмония (peripneumonia) – перипневмонíя, олегéнниця.
перипроктит (periproctitis) – перипроктт,
окутнця.
перипростатит (periprostatitis) – перипро
статт, опередсечнця.
перисальпингит (perisalpingitis) – пери
сальпінгíт, отрýбнця.
перисигмоидит (perisigmoiditis) – перисиг
моїдт, запáлення навкóло сигмувáтої
кшки.
периспленит (perisplenitis) – периспленíт,
оселезінковця.
перистальтика – перистáльтика, переваль
кувáння.
перистальтический – перистальтчний,
перевалькувáтий.
периферия – периферíя; óбвід, -воду; пе
риферический – периферчний, обво
дóвий.
peritoneum – очерéвина, підчерéвина. Див.
“брюшина”.
перитонит (peritonitis) – перитонíт, -ту;
запáлення очерéвини, очерéвниця; peritonitis acuta – гóстрий перитонíт (гóстре
запáлення очерéвини); peritonitis diffusa –
перитонíт розлвчастий (розплвистий);
peritonitis саrсіnomatosa – перитонíт піс
трякóвий; (очерéвниця пістрякóва); peritonitis rheumatica – перитоніт ломцéвий
(запáлення очерéвини ломцéве); peritonitis circumscripta – перитонíт обмéжений;
peritonitis chronica simplex – перитонíт
хронíчний (довготривáлий) звичáйний
(прóстий); peritonitis tuberculosa – пери
тонíт туберкульóзний, горбковчний; за
пáлення очерéвини горбковчне.
perityphlitis – запáлення очерéвини навкóло

петролеум

сліпóї кшки; перитифлíт.
periurethritis – осечівнця, запáлення нав
кóло сечовóду.
perichondritis – перихондрт, -ту; охрщ
ниця, охрсниця; perichondritis arytaeno
idea – перихондрт (охрщниця) черпакó
вого хрящá; perichondritis laryngea – пе
рихондрт (охрщниця) горлнковий.
перкуссия (percussio) – перкýсія, óбстук,
обстýкування.
перкуторный – перкусíйний, обстукóвий.
перл – перлó, -лá.
перламутровый – перламýтровий; п. блеск –
перламýтровий блск.
перо – перó; (соб.) – пíр’я.
перпендикулярно – перпендикулрно, про
стопáдно, сторч, нáсторч.
перспирация (perspiratio) – прóдих, проди
хáння, шкíрне дихáння, перспірáція.
перстень – пéрстінь, -теня; пéрстень, -сня;
каблýчка.
перстневидный (cricoideus) – перснéвий,
каблучкóвий; cartilago cricoidea – пер
снéвий хрящ.
перфоратор (perforator) – перфорáтор, про
бíйник, протикáч.
перхоть – лупá; (у детей) – тім’янця.
pertussis – див. “коклюш”.
перчатка – рукавчка; перчаточный – ру
кавчний.
першить – дéрти в гóрлі.
pes calcaneus – клишá ступакóва; pes equinus – ступн конча; pes valgus – клишá
знадвíрня, надвíрня клишáвість; pes va
rus – клишá середнна; середнна кли
шáвість; pes planus – плóска ступн.
песок – пісóк, -скý; (мн.) – піск.
песочный – пісковй, пісóчний.
пестик (pistillum) – мáточка, мáточник; (в
ступке) – товкáч, товкáчик.
пестреть – рябíти; пестрит в глазах – ря
бíє в очáх.
пестрый (versicolor) – рябй, строкáтий,
сорокáтий, різноперстий (о птицах).
песчаный – піскувáтий, пісковй; п. ван
на – пісковá вáнна.
песчаник – пісковéць; пісковк.
петехии (petechiae) – кров’янк крапчáті,
петехíї.
петлесжиматель – петльостискáч.
петля (ansa) – петл, петéлька, зáшморг, -гу.
петрификация (petrificatio) – скам’янíння,
петрифікáція.
петролеум (petroleum) – нáфта, гас; петро
лейный эфир – петролíйний (нафтóвий)
етéр.

печеночный

– 106 –

печеночный (hepaticus) – печíнковий.
печень (hepar) – печíнка; facies superior –
вéрхня (горíшня) повéрхня; margo anterior – перéдній край; incisura umbilicalis –
пуповá врізка; fossae sagitales dextrae –
прáві стрілкувáті ми; ligam. teres hepati –
крýгла печíнкова звзка (в’зок); ligam.
venosus (Arantii) – венóзна звзка (в’зок)
Ар.; porta hepatis – печíнкові ворóта; lobus
hep. dextr. – прáва печíнкова чáстка; lobus
quadratus – квадратóва чáстка; lobus caudatus (Spigeli) – хвостáта чáстка (Спігеліє
ва); processus papillaris – пипкóвий пáрос
ток; proc. caudatus – хвостáтий пáросток;
impressio cardiaca – втиск пришлункóвий;
lobuli hepatis – печíнкові часточк; capsula fibrosa (Glissoni) – фібрóзна кáпсула
(Ґлісóнова); venae centrales – центрáльні
вéни; ductus biliferi – жовчéві провóди.
печени воспаление (hepatitis) – запáлення
печíнки, печінкóвця, гепатт. Див. “ге
патит”.
печь – піч (пéчи); (комнатная) – грýба; (ку
хонная) – варста піч.
печень серная – сірчáна печíнка.
пещера (caverna) – печéра.
пещеристый (cavernosus) – печéрний; corpus cavernosum penis – прутнéве печéрне
тíло.
пиартроз (pyarthrosis s. pyarthros) – піар
трóза, гноєсуглóбиця.
пиво – пво; пивной – пивнй; пивные
дрожди – пивнí дрíжджі.
пигмент (pigment) – пігмéнт, -ту; барвнк,
-ка; пигментация (pigmentatio) – пігмен
тáція, забáрвлення.
пикриновая кислота – пікрнова кислотá.
пила, пилка: дугообразная – луковá, дуго
вá пилá; проволочная – п. дротóва; ноже
вая – ножíвка.
пилить – пилти.
пилообразный (serratus) – зубчáстий; musculus serratus – зубчáстий мýскул.
пилорический (pyloricus) – брамникóвий,
брáмовий; pars pylorica ventriculi – брáмна
частна шлýнку.
пилорус (pylorus) – брáма шлункóва (пíло
рус).
пилюля – пилля, горóшинка аптéчна.
пингвекуля (pinguecula = pterigium pin
gue) – пінгвéкуля, жовтстий горбóчок на
білчáнці óка.
пинцет – пінцéт; пинцет торсионный –
щмка, клéщáтко.
пиобленоррея (pyoblenorrhoea) – піобле
норéя, гноєслзотéча.

пищевод

пиодермит (pyodermitis) – піодермíт, гно
йовé запáлення шкíри.
пиокольпоцеле (pyocolpocele) – піоколь
поцéле, пíхвовá гнойовá килá.
pyometra – гній в урáзі.
пиометрит (pyometritis) – піометрт, гноє
урáз[н]ця, гнойовé запáлення урáзу.
пионефрит (pyonephritis) – піонефрт, гноє
ниркóвця, гнойовé запáлення нирóк.
пиоофорит (pyoophoritis) – піоофорт, гноє
яєчниковця.
пиопневмоторакс (pyopneumothorax) – піо
пневмотóракс, гноєповíтрогрýддя, олег[ен]
ниця гноєповíтрянá.
пиоррея (pyorrhoea) – піорéя, гноєтéча.
пиосальпинкс (pyosalpinx) – піосáльпінкс,
гноєскýпчення яйцепроводóве; гноєна
пóвнення урáзової труб.
пиоспленит (pyosplenitis) – піоспленíт, гноє
селезінковця, гнойовé запáлення селе
зíнки.
пипередин – піпередн, -ну.
пипетка – піпéтка, смоктáчка.
пирамида (pyramis) – пірамíда; pyramis medullae oblongatae – пірамíда довгáстого
мóзку.
пирамидальный (pyramidalis) – пірамідáль
ний; пирамидный – пірамíдний.
пиридин – піридн, -ну.
пироксилин – піроксилíн, -ну; стрільнá бá
вовна.
питание – жвлення, віджва, годувáння,
харчувáння, поживáння.
питательность – пожвність, -ности; трв
ність, стність.
питательный – пожвнй, тривнй, жив
нй, ситнй; (корм) – пашнй; пита
тельный клистир – пожвнй (живнй)
клістр (клíзма).
питать – годувáти, харчувáти, живти; пи
таться – годувáтися, харчувáтися, жив
тися.
питейный – питнй, трунковй.
pityriasis versicolor – висівкувáтий лишáй,
висівкувáтець.
питье – питт; питвó; напíй, -пóю; нáпиток,
-тку; (для скота) – пíйло.
питьевой – питнй; годная для питья во
да – погóжа водá; гóжа водá.
пиурия (pyuria) – гноєсéччя, піурíя.
пища – жа, харч, -чи; їдá; стрáва; (для ско
та) – корм, -му; пóкорм.
пищеварение – трáвлíння.
пищеварительный – травнй, стравнй.
пищевод (oesophagus) – стравохíд; pars cer
vicalis – шйна частна; p. thoracalis –

пищевода воспаление
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oгрýдна ч.; p. abdominalis – черевна ч.;
tunica adventitia – надвíрня (зóвнішня)
оболóна (опóна); t. muscularis – м’яснéва
об. (on.); m. bronchooesophageus – м.
бронхостравохíдний; tela submucosa –
підслизовá тканна; tunica mucosa –
слизовá оболóна; lamina muscularis mucosae – м’яснéва плáтівка слизовóї оболóни
(опóни); gl. oesophageae – стравохíдні
зáлози.
пищевода воспаление (oesophagitis) – стра
вохíдниця, запáлення стравохóду; oesophagoscopia – óгляд стравохóду; стра
воходоóгляд.
пищевой – харчовй, стрáвний; пищевые
вещества – харчовинá, харчовí продýкти
пиэмия (pyaemia) – піемíя, гноєкрíв’я, гноє
вця; pyaemia puerperalis – гноєкрíв’я
породóве.
пиэлит (pyelitis) – пієлíт, мисочковця, за
пáлення нирковх мисочóк; pyelitis gravidarum – мисочковця вагітнх.
пиэлолитотомия (pyelolithotomia) – піє
лолітотомíя, втин камінцíв з нирковóї
мсочки.
пиэлонефрит (pyelonephritis) – пієлонеф
рт, мсочконирковця, запáлення мсоч
ки й нрки.
пиэлоцистит (pyelocystitis) – пієлоцистт,
запáлення мисочóк і міхурá.
пиявка – п’вка.
плавательный – плáвальний, плавнй,
плáвчий.
плавильный – топльний, гамáрний.
плавить (металл) – топти, перетоплти;
плавиться – топтися.
плавкий – топкй; плавкость – тóпкість,
-кости.
плавление (металлу) – тóплення.
плазма (plasma) – плáзма, сирóвать; плазма
крови – плáзма кров’янá, пáсочина.
пламя – пóлум’я, пóлумінь, -меня; восстано
вительное пламя – редукцíйне пóлум’я.
plaques muqueuses (фр.) – пранцьовí слиз
нсті цятк.
пласт (stratum) – шар, -ру; верствá.
пластика – плáстика, штукувáння.
пластинка (lamina) – пластнка, плáтíвка;
1аmina cribrosa – ситувáта платíвка.
пластичность – пластчність, -ности; пла
стический – пластчний.
пластовой – шаровй, верствовй, скиб
чáстий (пластовй).
пластырь – плстер, -стру; плáстир.
платина – плáтна; губчатая пл. – губкувá
та плáтна; группа пл. – платинник.

плевроперикардит

платный – плáтний, заплáтний.
платок – хýстка, хустна.
платье – одéжа; óдіж, убрáння, плáття;
платье женское – сýкня.
платяной – одéжний.
плаун (lycopodium) – лікопóдій, лепéць, де
резá.
плацента (placenta) – ложсько, позáддя,
послíд, чистло, зчсток; placenta prae�����
via – вперéднє ложсько; поперéддя мíс
цем.
плацентарный круг кровообращения –
плацéнтарне кóло óбігу крóви (крово
óбігу).
плашмя – плáзом, лéжма, лíгма, лéжмом.
плева – плівá, плíвка; девственная плева
(hymen) – дівóча перéтинка (гíмен).
плевание – плювáння; плевать – плювáти,
плнути; пл. сквозь зубы – чвркати,
чвркнути.
плевательница – плювáльниця, плювáчка.
плевра (pleura) – плéвра, олéгня; cupula
pleurae – плéвровá бáня; pl. parietalis –
пристíнна плéвра; pl. mediastinalis – межи
стíнна пл.; laminae mediastinales – межи
стíнні платівк; pleura pericardiaca – пе
рикардíйна пл.; pl. costalis – ребровá; pl.
diaphragmatica – діяфрагмáльна; sinus
pleurae – затóка плéвровá; ligam. pulmonale – легенéва звзка; plicae adiposae –
товщéві (жировí) змóршки; villi pleur. –
плéвровí торочк; septum mediastinale –
межистíнна перéтинка; cavum mediastinale – межистíнна дуплна.
плевральный (pleuralis) – плéвровй, оле
генéвий.
плеврит (pleuritis) – плеврт, олегéнниця,
(олéгниця); pleuritis exsudativa – плеврт
(олегéнниця) ексудатвний (просочнй);
pleuritis sicca – плеврт (олегéнниця) су
хй; pleuritis tuberculosa – плеврт тубер
кульóзний (горбковчний); pleuritis purulenta – плеврт гнойовй (гнійнй), оле
гéнниця гнойовá; pleuritis traumatica –
плеврт (олегéнниця) травматчний, за
бійнй; pleuritis fibrinosa – плеврт (оле
гéнниця) фібринóзний (волокнстий);
pleuritis serosa – плеврт (олегéнниця) си
рóватковий.
плевродиния (pleurodynia) – плевродинíя,
кольк в грýдях.
плевролит (pleurolith) – плевролíт, камінéць
у плéврі.
плевроперикардит (pleuropericarditis) – плéв
роперикардт, олегноосéрд[н]иця; запáлен
ня плéври й осéрдя.

плевропневмония
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плевропневмония (pleuropneumonia) – плéв
ропневмонíя, олéгнолегéнниця, запáлен
ня олéгні й легéнів.
плевротомия (pleurotomia) – плевротомíя,
прóтин плéври.
плевротиф (pleurotyphus) – плевротф; тиф
з вищами хороблвих змін у плéврі.
пленка – плíвка, шкýрка.
пленчатый – плíвчá[с]тий.
плесень (mucor) – цвíль; плíснява; заплес
нелый – цвíлий; плесень на языке –
(soor) – плíснявка.
плеск (succussio) – плéскіт, -кóту; плéск, -ску;
хлпання, плскання, плскіт, -коту.
плескание – плé[]скання, хлпання.
плескать, плеснуть – плскати, плснути;
хлпати, хлпнути.
плесневеть – плíснявіти.
плессиметр – плесметр.
плечо (humer) – раменó, рáм’я, плечé; caput
humeri – головá плечá; collum anatomicum – анатомíчна шя; collum chirurgicum –
хірургíчна шя; tuberculum – велкий
горбóк; sulcus intertubercul. – міжгорб
кóвий рівчáк; crista tubercul. majoris –
грéбінь велкого горбкá; corpus hum. – тíло
плечá (раменá); tuberositas deltoidea –
горбкувáтість дельтувáтого мýскула; sulcus n. radialis – рівчáк промінéвого нéрву;
capitulum hum. – голíвка плечá; trochlea
hum. – коліщá плечá, (плечевé) коліщá
(баранéць); epicondylus – надвросток;
fossa olecrani – заглбина ліктевóго пá
ростка; fossa coracoidea – ворóняча за
глб.; processus supracondyloideus – над
вростковий пáросток.
плечевой (brachialis) – рамéнний, плечевй;
musculus brachialis – плечевй мýскул.
плешиветь – лисíти; плешивость – пліш
вість, лсість, голомшвість.
плешь – лсина, пліш (голомóзина); пле
шивый – плішвий, (голомóзий), лсий.
плод (foetus) – плід, плóду; вплід; (плод
на деревьях) (fructus) – óвоч, -чу; (резуль
тат) – здобýток, нáслідок; садовые пл. –
садовинá; огородные – горóдина.
плодить – плодти; плодиться – плодтися,
розвóдитися.
плодовитость (о людях) – плíдність, -ности;
плодчість, -чости; (о земле) – родчість,
-чости; плодовитый – пліднй, плод
чий; (о земле) – родчий.
плодовый – плодовй, овочéвий; плодовый
сахар – овочéвий цýкор, левулóза,
плодогонный – порóнний, плодозгíнний.
плодоизгнание – порóн, плодозгíн, -гóну.

пневмония

плодная смазка (smegma) (vernix caseosum) –
пліднé маство.
плодоносный – пліднй, плодчий, пло
довтий.
плодопеременный – плодозмíнний.
плодородие – плодчість, -чости; (о зем
ле) – родчість.
пломба – плóмба, шпаклна.
пломбирование – пломбувáння; пломбиро
вать – пломбувáти; запломбированный –
пломбóваний, запломбóваний.
плоский (planus) – плóский, плескáтий,
пласкáтий, плáский; п. стопа – плас
конóга, пласкáта ступн.
плоскодонная колба – плескатодóнна кóл
ба; пласкодéнна, плоскодéнна к.
плоскостопный – плоскостýпий.
плоскость (геом.) – плóскість, -кости; (ров
ная пов.) – площинá, плóща.
плотность (о человеке) – дебéлість, опáсис
тість, тілстість, -стости; (фіз.) – щíль
ність, стслість, густотá.
плотный (сжатый) – щíльний, густй, ст
слий; (телосложение) – дебéлий, тілстий,
огряднй; (упругий) – напрýгий.
плотоядный – м’ясожéрний, м’ясодний;
плотоядное животное – м’ясожéрець.
плоть (corpus) – тíло, плóть, (плоти); край
няя плоть (praeputium) – прутнéва пе
рéдня шкýрка.
плюсна (metatarsus) – плéсно: os. metatar
salia I–V – плесняк I–V (плесновí кістк).
плюсневый (metatarsalis) – плесновй; плюс
невая кость (os metatarsale) – плеснк.
плющить – плщити.
пляска святого Витта (chorea st. Vitti) –
див. “хорея”.
плацента – див. “пляцента”.
пневматический – пневматчний; пнев
матическая ванна – пневматчна вáнна.
пневмограф (pneumograph) – пневмóграф,
запсувач дхальних рýхів.
пневмогематоторакс (pneumohaematotho
rax) – пневмогематотóракс, повітрокро
вогрýддя.
пневмогеморрагия (pneumohaemorrhagia) –
пневмогеморагíя, кровотéча з легéнів.
пневмококк Fraenkeli – дрібнокýлька, що
викликáє запáлення легéнів; пневмокóк
Фрéнкеля.
пневмолит (pneumolith) – пневмолíт, леге
нéвий камінéць.
пневмомалация (pneumomalacia) – пнев
момалацíя, розм’кнення легéнів.
пневмония (pneumonia) – легéнниця; за
пáлення легéнів; пневмонíя; pneumonia
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catarrhalis – пневмонíя (легéнниця) ката
рáльна; pneumonia cruposa – пневмонíя
(легéнниця) крупóзна (волокнста); pneumonia cerebralis – пневмонíя (легéнниця)
мозковá (головнм чном у дітéй); pneu
monia acuta – пневмонíя (легéнниця) гóс
тра; pneumonia chronica – пневмонíя хро
нíчна (довготривáла); pneumonia asthenica – пневмонíя астенíчна (знемíжна); pneu
monia interstitialis – пневмонíя (легéнниця)
промíжна; pneumonia caseosa – пневмонíя
(легéнниця) зсíла, сирчáста; pneumonia
haemorrhagica – пневмонíя геморагíчна
(кровавста, кров’ста); pneumonia putrida – пневмонíя гніча, гнлява, гнльна;
pneumonia tuberculosa – пн. горбковчна.
пневмонокониоз (pneumonoconiosis) – пнев
моноконіóза, легéнниця порошлва; запо
рóшення легéнів; pneumonoconiosis anth
racotica – запорóшення легéнів вýглем;
pneumonoconiosis siderotica – запорóшен
ня легéнів залíзом.
пневмоперикардит (pneumopericarditis s.
pneumopericardium) – пневмоперикардт,
повíтроосéрд[н]иця.
пневмоплеврит (pneumopleuritis) – пнев
моплеврт; олéгнолегéнниця.
пневмопиоторакс (pneumopyothorax) – пнев
мопіотóракс, повíтрогрýддя гнойовé.
пневморрагия (pneumorrhagia) – пневмо
рагíя, кровотéча з легéнів.
пневмотомия (pneumotomia) – пневмотомíя,
рóзтин легéнів.
пневмотиф (pneumotyphus) – пневмотф;
тф з вищами хороблвих змін у легéнях.
пневмоэктазия (pneumoectasia) – пневмо
ектазíя, розшрення легéнів.
пневмоторакс (pneumothorax) – повітро
грýддя; пневмотóракс; haematothorax –
кровогрýддя, гематотóракс; hydrothorax –
водогрýддя, гідротóракс.
побагроветь – побагрянíти, зчервонíти, по
червонíти.
побаливать – побóлювати.
побег (stipes) – пáгін, -гону; пáріст, -росту;
пáросток, пагінéць.
побелка – побíл, -лу; побíлення, білувáння.
побледневший, побледнелый – поблíдлий,
зблíдлий; (как полотно) – сполотнíлий,
пополотнíлий.
побледнеть – поблíднути, зблíднути; зблід
нíти, побілíти, сполотнíти.
поблеклый – поблклий, зблклий; змарнí
лий (человек).
поблекнуть – поблкнути, зблкнути, зів’
нути, помарнíти, пополовíти, споловíти.

повязка

побочный – бічнй, побíчний, сторóнній.
побой – побíй, -бóю.
поболеть – послабувáти, похворíти, поболíти.
побрить – поголти.
побрызгать – побрзкати, покропти, по
пóрскати.
побудитель – спонукáч.
побудительный – спонýкливий, спонукáль
ний.
побуждать – спонукáти, підохóчувати; по
буждаемый – спонýкуваний.
побуждение – спонýкування, спонукáння,
спонýка, підохóчування; підгíн, -гону.
повальный – пóшесний; (всеобщий) – за
гáльний, поголíвний.
поваренная соль – кухóнна сіль, кухéнна
сіль.
поведение – повóдження, поведíнка.
поверхностный (superficialis) – поверхóвий,
звéрхній, поверхнéвий; разрез поверх. –
неглибóкий рóзріз.
поверхностное деление – поверхнéвий пó
діл.
поверхностное натяжение – поверхнéва
напрýга.
поверхность (facies) – повéрхня.
поветрие – пóшесть, повíтра, -ри (Грінч.).
повешенный – шбеник; повесившийся –
вíшальник.
повесить, -ся – повíсити, -ся; повíшати,
почепти, -ся; повесить голову, нос –
похнпитись.
повивальный – сповивáльний; повиваль
ная бабка – повитýха, бáбка.
повивание – сповивáння; повивать, по
вить – повивáти, сповивáти, сповти.
повислый (обвислый) – звслий, обвслий.
поворачивать, поворотить – повертáти,
повернýти; (назад) – завертáти, завернýти;
(в сторону) – звертáти, звернýти.
поворот (versio) – поворóт, -ту; зворóт, -ту;
повертáння.
повреждать, повредить – шкóдити, пошкó
дити, ушкóдити, псувáти, попсувáти.
повреждение – пошкóдження, шкóда, ушкó
дження; повредить здоровью – зашкó
дити, завáдити (здорóв’ю).
поврежденный – ушкóджений, пошкóдже
ний.
повышать, повысить – підвщувати, під
вщити; підіймáти, піднти.
повышение – підвщення, піднéсення; по
вышение точки кипения – підвщення
тóчки кипíння.
повышенный – підвщений, піднéсений.
повязка (fascia) – пóв’язка; (голов. убор) –
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пóв’язка; обвзка, сповитт, обгóртка, завíй.
повялый – зів’лий.
погибать, погибнуть – гнути, загнути;
загибáти, загнути.
поглощать, поглотить – глитáти, поглну
ти; вглитáти, вглнути; втягáти, втягт;
вбирáти, вбрáти.
поглощение (resorptio) – втгування, вби
рáння, втягáння, всмóктування.
погода – погóда, годна; хорошая погода –
годна, дóбра годна, погóда; (дурная) –
негóда; (мокрая, ненастье) – сльотá.
пограничный (limitans) – погранчний,
помéжний, мéжний, межовй, прикор
дóнний.
пограничная борозда – óбміжок.
пограничный желобок – помéжний рів
чачóк.
погребальный – похорóнний.
погребать – ховáти, поховáти, хоронти.
погребение – пóхорон, -ну.
погрешность – пóмилка, хба, óгріх, -ху.
погружать, -зить – затоплти, затопти;
занурти, занурти; (в какую-либо жид
кость) – опускáти.
подавленность – пригнóблення, пригнíчен
ня, приглýшення.
подавиться – удавтися, подавтися.
подагра (arthritis urica) – подáгра, сечовá
суглóбиця, улóми.
подалгия (podalgia) – подалгíя, біль у нозí.
подартрит (podarthritis) – подартрт, запá
лення суглóба ног.
податливость – схльність, уступлвість,
здáтливість, -вости.
податливый – здáтливий, схльчивий,
устýпливий.
подача – подавáння, подáння.
подбодрять, подбодрить – підбадьóрювати,
підбадьóрити.
подбор – підбирáння; добíр, -бóру.
подбородок (mentum) – підборíддя.
подбрюшинный – підчерéвнй.
подвал – підвáл, -лу; льох, тéмнк.
подвальный – підвáльний, льоховй; под
вальное жилище – підвáл, сутерни.
подвертывание – підгортáння.
подвешивать, подвесить – чіплти, поче
пти; підвíшувати, підвíшати.
подвздошный (iliacus) – клубовй, здý
ховинний; (кость подвздошная) (os ile
um) – клубовá кíстка; crista iliaca – клу
бовй грéбінь.
подвижной (о человеке) – мотóрний, рухл
вий, меткй; (передвижной) – рухóмий,
пересувнй.

подлежащий

подвижность – рухлвість, -вости; рýха
вість.
подглазной – підóчний.
подгнивать, -гнить – підгнивáти, підгнти;
(о мног.) – попідгнивáти.
подвывих (subluxatio) – підзвх, -ху; під
звхнення; нáдвих.
подгнивший – підгнлий.
подгорье – підгíр’я.
подготовка – готувáння; лáгодження; при
готóвления.
подгрудный – підгрýдний.
поддиафрагмальный (����������������
subdiaphragmaticus) – піддіяфрагмáльний; abscessus sub
diaphragmaticus – піддіяфрагмáльний гно
йовк.
подъем стопы – підбитт, підйóм, -му.
подергивание – сíпання, смкання.
подергивать, подергать – сíпати, посíпати;
смкати, посмкати.
поджать, поджимать – підгорнýти, підгор
тáти; підібгáти.
поджелудочная железа – див. “панкреас”.
подкалывать, -лоть – підкóлювати, під
колóти; (булавкой) – підшплювати, під
шпилти.
подкармливать, подкормить – підгодóву
вати, підгодувáти; підживлти, підживти.
подкидыш – підкдьок, -дька; підкдько;
покдько.
подкислять, -слить – закислти, закслити.
подключичный (subclavius) – піддужкóвй;
arteria subclavia – піддужкóвá артéрія
(червоножла).
подковообразный – підкóвуватий.
подкожный (subcutaneus) – підшкýрний,
зашкýрний, підшкíрний.
подколенный (popliteus) – підколíнний;
подколенная ямка – підколíнок.
подконъюнктивальный (subconjunctiva
lis) – підсполучникóвий, підкон’юнкти
вáльний; геморрагия подконъюнкти
вальная (hemorrhagia subconjunctivalis) –
крововлив (крововплив) під сполучн
(спійн).
подкомиссия – підкомíсія.
подкрашенный – підкрáшений, підфарбó
ваний.
подкрашивать, -сить – підкрáшувати, під
красти; підфарбóвувати, підфарбувáти.
подкрыльцовый (axillaris) – пахвовй;
ямка (axilla) – пахвá, підпахíв’я; regio
axillaris – пахвовá ділнка.
подлежащий – підлéглий, підлéжний; под
лежащая ткань – підлéгла (підлéжна) тка
нна, підткáння.
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подливание – підливáння.
подливать, -лить – підливáти, підлти; під
сипáти, підспати.
подлинник – первотвíр, -твóру; оригінáл,
-лу; первóпис, -су.
подлобный (subfrontalis) – підлóбний.
подлопаточный (subscapularis) – підлопáт
ковий.
подмесь – прмíшка, дóмíшка.
подмешивать, -шать – примíшувати, при
мішáти; домíшувати, домішáти.
поднакостничный – підокíс[т]ний.
поднебный – піднебíнний.
подогревать, подогреть – підогрівáти, пі
дігрíти.
подозрение – підозрíння, підóзра.
подохлый – здóхлий.
подошва – підóшва; (горы) – підгíр’я; по
дошвенный – підошóвний.
подпиливать, подпилить – підплювати,
підпилти.
подпочва – підґрýнтя; подпочвенный –
підґрунтóвий, зашкýрний, підшкýрний.
подражание – наслíдування (когó, чогó); пе
реймáння; подражательный – наслідóв
ний.
подразделение – підрóзділ, -лу.
подреберный – підребрóвий, підребéрний.
подреберье (hypochondrium) – підребéр’я;
regio hypochondrica – підребрóва ділнка.
подрезка – підрíзування, підтинáння.
подрезывать, резать – підрíзувати, підрíза
ти; підтинáти, підтти; (крылья) – підбóр
кувати, підбóркати.
подросток – пíдліток, -тка; недóліток.
подсекать, -сечь – підтинáти, підсікáти,
підтти, підсікт.
подслеповатый – підслíпуватий, недобáч
ливий.
подслизистый (submucosus) – підслизовй;
подслизистая ткань (tela submucosa) –
підслизовá тканна, підслизíв’я.
подсов – підсýв, -ва.
подставка – пíдставка, пíдпірка, підмóстка.
подсолнечник (Не1іаnthus annuus) – сóняч
ник; подсолнечное масло – сóнячникова
олíя.
подстилать, подослать – підстилти, під
стелти.
подстилка – пíдстілка, пíдклад; (в сапогах) –
ýстілка; (действие) – підстелння, підстé
лювання.
подсушивать, -шить – підсýшувати, підсу
шти.
подсыхать, сохнуть – підсихáти, підсóхнути.
подушка – пóдушка; (маленькая под голо

показатель

ву) – підголóвок, дýмка.
подчелюстной (submaxillaris) – підщéле
повй; glandula submaxillaris – підщé
лепова зáлоза.
подчеревной (hypogastricus) – підчеревнй,
здýховинний.
подчиняемость – підлéглість, підвлáдність.
подшивать, шить – підшивáти, підшти.
подштанники – спíдні, -ніх (штан); галá
нки (Грінч.).
подъязычный (hypoglossus, sublingualis) –
під’язикóвий; подъязычная кость (os hyoi
deum) – під’язикóва кíстка, язýлька; cornu
minor oss. hyoidea – мéнший ріжóк під’язи
кóвої кíстки.
подщелачивать (промывать щелочью) –
лужти.
поедание – поїдáння, з’їдáння.
пожилой – лíтній.
позвонок (verterbrum) – хребéць, хреб, в’язóк;
epistropheus – вертýн, -на; atlas – атлáнт;
vertebrae cervicales – шйні хребцí, vert.
thoracales – огрýдні хр.; v. lumbales –
поперéкові х.; v. sacrales – крижовí хр.
позвоночник (columna vertebralis) – хребéт,
-бтá; стовп хребтóвий.
позвоночный (vertebralis) – хребтóвий; по
звоночные животные (vertebralia) – хре
бéтники.
позднейшее дробление – запíзнене боро
знувáння.
поздороветь – поздорóвшати, подýжчати,
поздоровíти.
позлащать, -тить – золотти, позолóчува
ти, позолотти.
познабливание – поморóзювання.
позлащение – позолóчення.
позолота – позолóта; позолотить – позоло
тти.
позыв – хіть, охóта, пóтяг до чóго.
поить – поти, напувáти.
пойкилобласт (poikiloblast) – пойкілоблáст,
червонокрíвець з ядрóм.
пойкилоциты (poikilocytes) – пойкілоцти,
червонокрíвці незвичáйної фóрми.
пойкилоцитэмия или пойкилоцитоз (роі
кіlocythaemia s. poikilocytosis) – пойкіло
цитемíя = пойкілоцитóза (ріжноманíтні
червонокрíвці при недокрíв’ї).
пойло – пíйло.
показание (indicatio) – пóказ, вказ, вказ
ка, свíдчення, свідкувáння.
показатель – покáзник; покáжчик; пока
зательница – покáзниця; показатель пре
ломления света – покáжчик залóмлення
свíтла.
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покалывать – колóти, штрикáти, покóлюва
ти, шпигáти; в боку покалывает – у бік
кóле, шпигáє.
покатость – спáдистість, -тости; похлість,
згóристість.
покатый – спáдистий, похлий, згóристий
покóтистий.
покашливать – кахкати, покáшлювати.
покой (спокойствие) – пóкій, -кóю; спóкій,
-кою; (комната) – покíй, -кóю.
покойник – небíжчик, покíйник.
поколение – поколíння, рід, колíно.
покормить – погодувáти, похарчувáти.
покрасить – покрасти, пофарбувáти.
покрасневший – почервонíлий.
покраснение – зачервонíння, почервонíння.
покраснеть – почервонíти, зачервонíти.
покров – покрíв, -крóву; покривéць, -вц;
покритт.
покровные кости – покрíвні кістк.
покровное стекло (стеклышко) – покрíвне
скло, скéльце.
покромсать – покрéмсати, почикржити.
покрывало – покривáло, покритт, нáкрив
ка; покрывало (на кровать) – лíжнк.
покрывать, покрыть, -ся – накривáти, -ся;
покрти, -ся; закривáти, закрти.
покрытие – покритт, покривáння.
пол (sexus) – стать, -ти; рід (рóду); (дере
вянный) – підлóга, помíст, -мóсту; (пар
кетный) – тафльóвана підлóга; (глиня
ный) – діл (дóлу), долíвка.
поле желточное (area vitelline) – жовткóве
пóле.
поле сосудистое (area vasculosa) – жльне
пóле.
полечить – полікувáти.
ползание – пóвзання, плазувáння.
ползать, ползти – пóвзати, повзт; плазу
вáти.
ползучий (serpens) – плазовтий; (о расте
нии) – виткй.
полиадения или полиаденит (polyadenia
s. polyadenitis) – 1) поліаденíт, запáлення
декількóх зáлоз; 2) pseudoleucaemia.
полиаденома (polyadenoma) – поліаденóма,
числéнні жовняк.
полиартрит (poliarthritis) – поліартрт, ба
гáтосуглобиця, числéнна суглóбиця; po
lyarthritis acuta – поліартрт (багатосуг
лóбиця) гóстрий; polyarthritis rheumatica –
поліартрт, суглóбиця багатьóх суглóбів,
суглóбовий ломéць.
полидакрия (polydacria) – полідакрíя; над
мíрна сльóзність, плаксвість.
полидипсия (polydipsia) – полідипсíя; над
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мíрна спрáга, жагá.
полигалактия (polygalactia) – полігалактíя
надмíрна молóчність.
полигамия (polygamia) – полігамíя, спів
житт чоловíка з декількомá жінкáми.
Polygonum hydropiper – гірчáк.
полигидрия (polyhydria) – полігідрíя, піт
лвість.
полигидрамния (polyhydramnia) – полігід
рамнíя, збíльшення кíлькости плíдної во
д.
полидактилия (polydactilia) – полідактилíя
багатопáлість, надмірпáлість, -лости.
поликлиника – поліклíніка, лікáрня для
ходчих хóрих.
поликротизм (polykrotismus) – полікротзм,
жвчик з додаткóвими піднéсеннями.
полимастия (polymastia s. polymazia) –
полімастíя, збíльшена кíлькість молóчних
зáлоз або смóчкíв.
полименоррея (polymenorrhoea) – поліме
норéя, багáта мíсячка.
полиморфный (polymorphus) – полімóрф
ний, ріжноманíтний.
полимиэлит (polymyelitis) – полімієлíт, по
шрена мозковця.
полимиозит (polymyositis) – поліміозт, за
пáлення декількóх м’зів.
полиневрит (polyneuritis) – запáлення декі
лькóх нéрвів, поліневрт, многонéрвця;
polyneuritis diphtherica – поліневрт диф
терíйний (обкладкóвий); polyneuritis sy
philitica – поліневрт (запáлення декільк.
нéрв.) сифілітчний (пранцьовй); мно
гонéрвця сифілітчна.
полинуклеарный (polynuclearis) – багáто
ядерцéвий, полінуклеáрний.
полинуклеоз (polynucleosis) – полінуклеóза,
перевáга багатодерних білокрíвців.
полиодонция (polyodontia) – збíльшена кíль
кість зубíв.
poliomyelitis – запáлення сíрої субстáнції
спнного мóзку (перéдніх рогíв); поліо
мієлíт.
poliosis circumscripta – сивíння обмéжене.
полипотом (polypotom) – полíпотóм; пр
лад для втину полíпів.
полип (polypus) – полíп, -пу; (зоолог.) – во
дянá губка; полип слизистый – нáсли
зень; фиброзный – фібрóзний, волокнс
тий, волокнувáтий.
полисахариды – полісахарди.
полиспермия (polyspermia) – поліспермíя,
насіннєтéча.
полиурия (polyuria) – поліурíя, збíльшення
кíлькости сéчи, багáтосéччя.
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поллюция – випóрскування насíння у сні,
полція.
полнеть – повнíшати, глáдшати, ситíшати,
грýбшати, набирáти тíла.
полнокровие (plethora) – повнокрóвність,
-ности; повнокрíв’я, кровстість.
полнокровный – кровстий, повнокрóвний.
полнолицый – повновдий, повнолций.
полнолуние – пóвня.
полнота – пóвність, пóвнява; полнота зго
рання – пóвність горíння.
полный – пóвний; (тучный) – гладкй, пóв
ний; стий, грýбий, опáсистий, тілстий;
(деленне) – цілковтий.
полная борозда (fissura) – цілковта моз
ковá борознá (эмбр.).
полное деление – цілковтий пóділ.
половина – половна, половнка, пів; поло
винный – половнний.
половой (sexualis) – 1) статéвий, сексуáль
ний, половй; 2) підлóговий; половой акт
(coitus) – сполóвáння; половое бессилие –
статéва (половá) недолýжність; половой
вопрос – сексуáльне (половé) питáння.
половые органы (genitalia) – прирóдження,
діторóдні óргани.
пологий – полóгий, полóжистий, спáдистий,
похлий.
положение (situs, positio) – станóвище, стан,
позція, постáва; (правило) – прáвило;
(устав) – статýт; (логическое) – твéр
дження; положение (positio) при родах –
постáва; затылочное положение (пло
да) – потлична постáва; поперечное
положение – попéречна постáва; лоб
ное положение – чоловá (лобовá) по
стáва; лицевое положение – лицевá по
стáва; ягодичное положение – сіднчна
постáва.
полоса (stria, linea) – смýга, смýжка, пáс
муга; stria malleolaris – молотóчкова смý
га; stria terminalis – погранчна смýга;
stria medullaris – мозковá смýга.
полосатый (striatus) – смугнáстий, посму
гóваний, мерéжаний; поперечно-поло
сатый – поперéк-посмугóваний.
полоскание (gargarisma) – полоскáння.
полоскать, -ся – полоскáти, -ся; плскати,
-ся.
полостной – дуплнний, ямнний, порóж
нявий.
полость (cavum) – дуплна, дуплáвина, по
рóжнява, ма, порожнна, ямна; cavum
oris – ротовá ямна; cavum pelvis – мисковá
ма; cavum thoracis – огрýдна дуплна;
cavum abdominalis – черевнá дуплна; ca-
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vum pericardii – дуплна осéрдя (осéрдна);
cavum pleurae – плéврóва дуплна; cavum
tympani – бубонцéва (барабáнна) дуплна
(дуплáвина).
полость головной кишки – дуплна голов
нóї кшки.
полость дробления – дуплна борознувáння.
полость тазовой кишки – дуплна мисковóї
кшки; пол. хвостовой кишки – дуплна
хвостовóї кшки.
полотенце – рушнк, -ка.
полоумие – придýркуватість; недоýмкува
тість, -тости.
полоумный – придýркуватий, недоýмкува
тий, недóумок, пришелéпуватий.
полуванна – піввáнна, півкупéля.
полувывих – півзвх, півввих.
полугнилой – напівзогнлий, пргнилий.
полуда – полýда.
полудить – поцинувáти, полудти.
полуживой – лéдве живй, напíвживй.
полужидкий – півплнний, напіврідкй.
полуканал (semicanalis) – пíвканáл, -лу;
півпрóвід, -воду.
полукружный (semicircularis) – півокрýг
лий, півобíжний, напівколовй, напів
крýглий.
полулунный (semilunaris) – півмíсячний,
молодикóвий; valvula semilunaris – півмí
сячна, молодкова зáслінка.
полумертвый – напівмéртвий.
полуостров – півóстрів, -ва.
полуоткрытый (окна, двери) – напіввідч
нений; (о глазах) – напіврозплщений; (о
рте) – напіввідкртий.
полупаралич – див. “парез”.
полуперепончатый (semimembranosus) –
півперетнчастий, півболóнчастий.
полупослед (semiplacenta) – півложсько, -ка.
полупроводник – півпровіднк, -кá.
полупрозрачный – напівпрозóрий, напів
просвíтчастий.
полупроницаемый – напівпронкливий.
полусонный – напівсóнний.
полусустав (hemiarthrosis) – півсуглóб’я,
напівсуглóб.
полусухожильный (semitendinosus) – пів
сухожлковий, півтужнéвий, півтягловй.
полутень – півтíнь, -ни; сýтінь, -ни.
полуустойчивое равновесие – напівстійкá
рівновáга.
полушарие (hemisphaerium) – півкýля. Див.
“мозг”.
полый (cavus) – дуплáвий, порóжній, дудчá
стий, порóжнявий; vena cava – дуплáва
вéна.
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полынь (Artemisia absinthium) – полнь,
-н; полн, -нý.
польза – кóристь, -сти; пользоваться –
користувáтися.
пользовать – лікувáти, готи, курувáти.
полюс – бігýн, пóлюс; полюсный – бігу
нóвий, пóлюсний.
полюс отрицательный – негатвний пó
люс; положительный п. – позитвний п.
поляризация – поляризáція; поляризация
круговая – коловá поляризáція.
полярность – полрність, -ности.
полярный – полрний.
полярная клетка – полрна клітна.
помада – помáда.
помазать – помастти, помáзати.
помертвелый – помертвíлий, омертвíлий,
замéрлий.
помертветь – помертвíти, замéрти.
помесь – мішанна; (кровная) – пóкруч, -чи.
помет – кал, -лу; (сухие испражнения ско
та) – кізк; (куриный помет) – послíд.
помешанный – божевíльний, навіснй.
помешательство – божевíлля, божевíльність,
навіжéнство.
помешаться – збожевóліти, знавіснíти, зсý
нутись з глýзду, стертись.
помещение – примíщення, помéшкання.
помирать, помереть – помирáти, помéрти.
помои – помї, -мй; вполоски, -ів.
помойный – помйний; помойная яма –
помйна ма.
помокреть – змокрíти, помокрíти.
помолодеть – помолóдшати, помолодíти.
поморщенный – помóрщений, змóрщений;
поморщить, -ся, – помóрщити, -ся; змóр
щити, -ся.
помощь – пóміч, -мочи; допомóга, підмóга.
помпа (насос) – пóмпа; смок, -ку; водотг,
-гу.
помрачать, -чить – тьмарти, потьмарти.
помрачение – потьмáрення, затумáнення,
[за]морóка, нáпуст, óмрак.
помутить, -ся – замутти, -ся; скаламýтити,
-ся; сколотти.
помутнение (opacitas) – змутнíння, замут
нíлість, скаламýчення.
помыть – помти; (белье) – попрáти, в
прати.
понижать, понизить, -ся – знжувати, зн
зити; понижáти, понзити, знижáти, зн
зити, опускáти; (про воду, опух) – опадáти,
спадáти, спáсти; (-ться) – знжуватися,
спадáти.
понижение точки замерзания – спадáння
тóчки замерзáння.

поржаветь

понижение – знження, понження; (тем
пературы) – спадáння.
пониженный – знжений, понжений, об
нжений.
понос (diarrhoea) – пронóс, -су; бігýнка, бі
гáчка; кровавый понос – різáчка, чер
вíнка.
понуждение – прмус, -су; слування, при
невóлювання.
понятие (понимание) – розумíння; (способ
ность понимать) – тма, (представление) –
тма, дýмка.
понюхать – понхати.
попарно – пáрами.
поперевязывать – поперев’зувати.
поперек – упóперек, поперéк, навпóперек.
поперечник – поперéчник, -ка; прогíн, -го
ну; діметр, -тру.
поперечно-полосатый – пересмýжистий,
пересмугострічáтий, поперéк-посмугóва
ний.
поперечный (transversalis) – поперéчний;
поперечное положение (плода) – по
перéчна постáва (плодá); colon transversur – поперéчна ободóва кшка; musculus transversus abdominis – поперéчний
черевнй мýскул.
поперечная складка (septum transversum) –
поперéчна перéтинка.
поперхнуться – попирхнýтися; (питьем) –
захлинýтися.
попечение – пеклувáння, дбáння, дóгляд;
турбóта.
попечь – попект.
пополнеть – поповнíшати, поповнíти.
поправка (здоровья) – пóправка; (исправле
ние) – полáгодження.
поправляться, поправиться (после болез
ни) – одýжувати, одýжати, вдужати, в
чуняти.
попудрить – попýдрити.
популяризировать – популяризувáти.
попутный – подорóжній; (ветер) – ходовй,
погóжий, погíдний.
пора (stoma) – шпáра (мн. – шпáри).
поражать, -зить – вражáти, вразти; (уди
вить) – дивувáти, здивувáти.
поражение – порáзка; (affectio) – урáза,
урáзка.
пораженный – врáжений, урáжений.
поранить – порáнити; уразти; поранение –
порáнення.
поредеть – порíдшати, зрíднути, порідíти.
порез – порíз, -зу; порíзка.
порезать – порíзати; (хлеб) – покрáяти.
поржаветь – поржáвіти, поіржáвіти.

пористость

– 115 –

пористость – порувáтість, шпарстість.
пористый – порувáтий, шпарстий.
порнографический – порнографíчний; пор
нография – порногрáфія.
поровну (ana) – рíвно, нáрівно.
порода (genus) – порóда; рід (рóду); плід
(плóду); породистый – порóдистий, дóб
рого плóду.
порождать, -дить – зроджáти, породти,
сплодти, родти; (причинять) – тво
рти створти, чинти.
порозность – шпарувáтість. Див. “порис
тость”.
порок (vitium) – вáда, хба, ґáнч, ґандж, ган
джá; порок сердца – вáда сéрця (серцевá).
поросший – зарóслий.
порох – пóрох, стрільнй пóрох.
порочный (vitiosus) – вадлвий, хбний.
порошинка – порошнка.
порошкообразный – порошкувáтий.
порошок – порошóк, -шкý; в порошок об
ратить – спорошкувáти; в порошок из
мельченный – спорошкóваний.
порошок древесного угля – деревновý
гільний порошóк.
порция – пóрція, пáйка, пайóк; порцион
ный – порцíйний, пайковй.
порча – псувáння, нíвечення, шкóда; пор
ченный – зіпсóваний, попсóваний, знí
вечений, збáвлений.
поршень – шпндель, -для; пóршень, -шня.
посадка – саджáння, сáдження.
поседеть – посвіти.
посеребрять, -брить – посріблти, посріб
нти; посрíблювати, посріблти.
посещение – відвíдини (відвíдин); відвíду
вання, одвíдання.
посиневший – посинíлий.
посинеть – посніти.
посинить – посинти.
послаблениє – пóпуск, -ку, полéгкість, -кос
ти; пíльга, пóпуст, -ту.
послаблять, -бить – попускáти, попустти.
послед (placenta) – ложсько, -ка; позддя,
послíд, чистло, зчсток; отделение п. –
віддíлення ложська.
послед кольцеобразный (placenta zonaria) –
каблучкóве ложсько; послед полный
(placenta vera) – цілковте ложсько.
последний мозг (myelencephalum) – остáн
ній мóзок (довгáстий).
последовательность – послідóвність, -нос
ти; последовательный – послідóвний.
последствие – нáслідок, -дку.
последующий – настýпний.
послеобеденный – пообíдній.
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послеоперационный – пооперацíйний.
послеродовой – післяполóговий, післяродó
вий, породóвий, пополіжнчий.
послойный – пошарóвий, поверствóвий;
(послойно) – пошáрно, плат за плáтом.
посмертный – посмéртний.
посоветовать – порáдити, порáяти, нарáдити.
постбранхиальные тельца – постбран
хільні (зброві) тільц.
постель – пóстіль, постéля, лíжко.
постельный – пóстільний.
постепенность – ступнéвість, -вости; посту
пóвість; постепенный – ступнéвий, пос
тупóвний.
постигать, постичь, постигнуть – спо
тикáти, спіткáти; постигло горе – спіт
кáло лхо; понимать – розумíти, зрозу
мíти, збагнýти.
постилка – підстíлка.
посторонний – сторóнній, чужй.
постоянный – постíйний; (стойкий) – стá
лий, тривáлий.
постоянство – постíйність, -ности; (стой
кость) – стáлість, тривáлість.
пострел (lumbago) – улóми в кржах; óхват,
прóшиб.
построение – будувáння, констрýкція, бу
дóва; построение цепью – ланцюгóва бу
дóва.
постукивание (percussio) – обстýкування,
óбстук, перкýсія, стукотíння.
постукивать (мед.) – стýкати, обстýкувати.
поступательный – поступóвий, поступнй.
поступь – ходá, пóступ, -пу.
посуда – пóсуд, -ду; начння; (одна) – по
сýдина; измерительная п. – вимірóва,
калібрóва посýдина.
пот – піт (пóту).
поташ – потáш, -шý.
поташный – поташóвий; поташный за
вод – потáшня.
потемнение – затéмнення.
потемнеть – потемнíти, потемнíшати.
потемневший, потемнелый – потемнíлий,
стемнíлий.
потение – пітнíння, потíння.
потенция (роtentia) – потéнція, сла, здáт
ність, можлвість; роtentia coёundi –
здáтність до сполóвання; potentia concipiendi – здáтність до завагíтнення; роtentia
generandi – плíдність, -ности.
потеть, вспотеть – пітнíти, упрівáти; спіт
ніти, упрíти.
потеря – утрáта, згýба.
потерять – утрáтити, загубти; потерять
зрение – стемнíти на óчі; потерять слух –

потливость
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занечýяти; потерять девственность –
вінóк згубти, дівóцтво, невнність;
потерять сознание – опáморочитися,
знепритóмніти.
потливость – пітнвість, -вости.
потливый – пітнвий, потвий.
потовый (sudoriferus) – потовй; железы
потовые (glandulae sudoriferae) – потовí
зáлози.
потогонный – потогóнний.
потоотделение – потовидíлення; потовділ,
-лу.
потребление – споживння, уживáння.
потреблять, потребить – споживáти, спо
жти; уживáти.
потребность – потрéба; возникает потреб
ность – повста потрéба, виникáє потрéба.
потребный – потрíбний.
потрескавшийся, потресканный – порé
паний, потрíсканий.
потрескаться – порéпатися, потрíскатися,
полýскатися, розлýскатися, порозтрíску
ватися.
потроха – тéльбухи, пóтрух, -ху.
потрошение – тельбушíння, пáтрання.
потрошить – тельбушти, требушти, пá
трати.
потрясать, -трясти – тряст, потряст, тóр
сати, потóрсати, трусти; (колебать) – хи
тáти, захитáти.
потрясение (душевное) – зворýшення, збý
рення; стрясíння, струсíння, струс, -су.
потуги – натýги, перéйми, хвáтки.
потускнеть – помéркти, помéркнути, поть
мáритися, потьмтися, потемнíти.
потягивание – потягáння.
потягиваться – потягáтися, витягáтися.
потяжелеть – повáжчати.
похварывать – слабувáти, нездýжати, хо
рувáти.
похлебка – шка; (гороховая) – горóхв’янка;
(с рыбой) – сьорбá, щербá.
походка – ходá; хід (хóду); хідн; с утиной
походкой – качконóгий.
похоронить – поховáти.
похотливость (libido) – хтвість, пожадл
вість, похітлвість, пóхіть, -хоти; сласнóта.
похотливый – хтвий, пожадлвий, похіт
лвий.
похотник – див. “клитор”.
похудание – схýднення.
похудевший – схýдлий, похýдлий, змарнí
лий.
похудеть – схýднути, похýднути, змарнíти;
(на лице) – спáсти з лиц; (на теле) –
спáсти з тíла.

почувствовать

поцарапать – подрпати.
поцелуй – поцілýнок, -нку.
почва – ґрунт, -ту; (черноземная) – чорнóзем.
почвенный – ґрунтовй.
почерневший – почорнíлий.
почернеть – почорнíти.
почернение – почорнíння.
почернить – почорнти.
почесать, почесывать – почýхати, поче
сáти, чýхати, почýхувати.
почесуха (prurigo) – свербéць, -бц.
почесывание – почýхування, чýхання.
почечный (renalis) – нирковй; tubuli rena
les – нирковí трубочк (рурочк), канáль
чики.
почечная воронка (nephrostoma) – нирковá
лíйка.
почка (бот.) – брýнька, брость, -ти; брос
тна; (цветочная) – пýп’янок, пýп’яшок;
(на табаке) – пасинк; выбрасывать
почки – набрунькувáтися, бросттися.
почка (rеn) – нрка; hilus renalis – нирковí
ворóта; sinus rеn. – нирковá затóка; extremitas superior – вéрхній (горíшній) кінéць;
impessio – втиск; capsula adiposa – товщéва
(жировá) кáпсула; tunica fibrosa – фібрóзна
оболóна; tubuli renales – нирковí трубочк
(рурочк), канáльчики; tubuli ��������������
renal. contorti – покрýчені нирковí трубочк; tubuli
ren. recti – прóсті нирковí трубочк (ру
рочк); substantia corticalis – коровá суб
стáнція (твóриво); substantia medullaris –
мозковá субстáнція (твóриво); lobi renal. –
нирковí частк; area cribrosa – решетянé
пóле; foramina papillaria – пипковí отвóри;
columna renales – нирковí стовп; corpuscula renis – нирковí тільц; glomeruli –
клубóчки; pelvis renalis – нирковá мска;
calyces renales – нирковí кéлихи.
почка первичная – первíсна нрка, Вóль
фове тíло.
почки первичной проток – прохíд (прóвід)
первíсної нрки.
почки первичной половая (передняя)
часть – половá (статéва) перéдня частна
первíсної нрки.
почки первичной половые тяжи – половí
пáсма первíсної нрки.
почки воспаление (nephritis) – нефрт, -ту;
ниркóвця (нирчця); запáлення нирóк.
Див. “нефрит”.
почкование – брунькувáння.
почкование клетки – клітнне бруньку
вáння.
почковидный – ниркувáтий.
почувствовать – відчýти, почýти, вчýти.

пощупать
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пощупать – помáцати, полáпати.
появление – пова, з’влення, повленн
з’ва.
появляться, явиться – з’явлтися, з’яв
тися появлтися, появитися; (зразу) – ви
никáти; (много) – висипáти, всипати,
виступáти, вступити.
пояс (zona) – пóяс, -са; поясóк, -скá; пасóк
-скá; (геогр.) – пóяс, смýга.
поясница – кржі; пóперек, -ку.
поясничный (lumbalis) – поперéковий; пo
звонки поясничные (verterbrae lumba
les) – поперéкові хребцí; область пояс
ничная (regio lumbalis) – поперéкова ді
лнка.
поясной – пояснй.
правоспособность – правоздáтність, -ности.
правоспособный – правоздáтний.
правая рука (manus dextra) – правця.
правосторонний – правобíчний; паховая
правосторонняя грыжа (hernia inguinal
dextra) – правобíчна пахвнна килá (ґилá).
практиковать – практикувáти.
прачешная – прáльня, прачкáрня.
праща – прáща, швгал[в]ка, кдало; пра
щеобразный – пращувáтий, швигалкувá
тий.
превращать, превратить, -ся – перетвó
рювати, -ся; перетвóрити, -ся; перевертáти,
-ся; перевернýти, -ся; обертáти, -ся; обер
нýти, -ся.
превращение – перетвóрення, перетвóрю
вання; замíна; обертáння; обéрнення; пере
вертáння; (изменение) – переинáкшення.
преграда (septum) – перéтинка, перегорó
дження; перегорóда, перепóна, перешкó
да, завáда.
предбрачный – передшлбний.
предварительный – поперéдній, завчáсний,
заздалегíдний.
предверие (atrium, vestibulum) – прсінок,
-нка; (vestibulum oris) – ротовй прсінок.
предвестник (prodromus) – передвíсник, ві
щýн, віщувáльник.
предвидеть – передбачáти, вбачáти, перед
бáчити, завбáчити.
предвкушение – зáсмак, -ку.
предельный – гранчний, крáйній, конéчний.
предиастола (praediastola) – кінцéва час
тна сстоли.
предлежание – [на]передлежáння, поперéд
дя.
предлежащий – напередлежáчий, поперед
ній.
предок, предки – прéдок, -дка; прéдки, пред
ків’.

представление

предостерегать, предостеречь – пересте
рігáти, перестерегт; остерігáти, осте
регт.
предостережение – пересторóга, пересте
рігáння, осторóга.
предосторожность – осторóга, оберéжність,
-ности; обáчність.
предохранение – охорóна, запобігáння.
предохранитель – застерéжний, захсник.
предохранительный – застерéжливий, за
побíжний.
предохранять, -нить – оберігáти, оберегт;
охоронти, охоронти.
предписание – прпис, -су; накáз, -зу.
предписывать, предписать – накáзувати,
наказáти; припсувати, приписáти.
предплечье (antibrachium) – передрáм’я,
передплíччя.
предплюсна (larsus) – заплéсно; (ossa tarsi) – заплесняк (заплеснóві кістк).
предполагать, -положить – гадáти, припу
скáти, припустти; домислтися, домс
литися.
предположение – припýщення, здóгадка,
дóгад, гáдка, дóмисел, гіпóтеза.
предпочечная воронка – переднирковá лíй
ка.
предпочечный клубочек – переднирковй
клубóчок.
предпочечный проток – прохíд переднр
ки.
предпочки (pronephros) – переднирк.
предрасположенный – схльний; (к болез
ням) – хоровтий, слабовтий, схльний
на хорóби.
предрасположение – схльність, -ности; нá
хил.
предсердие (atrium cordis) – передсéрдя;
atrium dextrum – прáве передсéрдя: mm.
pectinati – гребíнні м’сні; sulcus terminal.
atr. dextri – погранчний рівчáк прав. пе
редсéрдя; crista terminalis – погранчний
гребінéць; sinus venarum (cavarum) –
затóка (дуплáвих) вен; limbus fossae ovalis (Vieussenii) – пруг овáльної заглбинки
(Biecéніїв); atrium sinistrum: auricula sinistra – лíве вýшко; valvula foraminis ovalis – зáслінка овáльного отвóру.
предсказание (prognosis) – прогнóза; провí
щення, віщувáння, пророкувáння.
предсказывать, -сказать – провіщáти, про
вістти, віщувáти, пророкувáти.
предсмертный – передсмéртний; агония
предсмертная – конáння; предсмертные
пятна – мурáва, муравця.
представление – ува, увлення; (канцел.) –

предстательная железа
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подáння, внéсення; (в театре) – вистáва.
предстательная железа (prostata) – передмі
хурóва зáлоза, передсечнк; isthmus pros
tatae – передсечникóва вузинá; corpus glan
dulare – зáлозове тíлo; ductus prost. – перед
сеч. прохóди; succus prostat. – передсеч.
сік; glandula bulbourethralis (Cowperi) –
зáлоза сечівникóвої бýльби (Кýперова);
ductus excretorius – екскретóрний прохíд.
предумышленне – навмсність, умсність,
-ности; предумышленный – навмсний.
предупредительный – запобíгливий, запо
бíжний; (вежливый) – ввíчливий.
предупреждать, предупредить – запобігá
ти, запобíгти (чому); упереджáти, упере
дти; попереджáти, попередти, пересте
рігáти, перестерегт.
предупреждение – поперéдження, запобі
гáння.
предусматривать, -смотреть – завбачáти,
завбáчити, передбáчати, передбáчити.
предусмотрение – передбáчення, завбáчення.
предусмотренный – передбáчений, завбá
чений.
предусмотрительность – завбáчність, зав
бáчливість; прозíрливість, обáчність; пред
усмотрительный – завбáчливий, обáч
ний, прозíрливий.
предыдущий – поперéдній.
предчувствие – передчутт.
предчувствовать – передчувáти.
предшественник ногтя – поперéдник нíгтя
(эмбр.).
преемственность – настýпність, -ности.
преемственный – настýпний.
преждевременный – передчáсний, завчáс
ний, нечáснй; преждевременный ребе
нок – нечаснá дитна, нечаснé; пре
ждевременно – передчáсно, завчáсно, не
чáсно; преждевременные роды – перед
чáсні полóги.
презерватив – презерватва, захсник, охо
рóнник.
прекращение – припнення.
прекращать, прекратить – припинти, при
пинти; -ться – припинтися, припин
тися.
преклонный (возраст) – похлий (вік).
преломление (refractio) – залóмлення, пе
релóмлювання; преломление света – за
лóмлення свíтла.
переломлять, -ломить – залóмлювати, зало
мти, перелóмлювати, переломти; -ться –
залóмлюватися, перелóмлюватися.
преломляемость – залóмлюваність, -ности;
-мленный – залóмлений.

прессованный

преломляющая способность – переломнá
здáтність.
прелость – запрíлість, -лости; злéглість.
прелый – запрíлий; (о муке) – злéглий, при
лéглий.
прелюбодеяние – чужолóжство, чужолб
ство, перелбство.
прение – 1) (гниение) – запрівáння, прíння;
2) дискýсія, змагáння; (в суде) – промóва.
преобразование – перетвóрювання, пере
твóрення.
преодолевать, -долеть – перемагáти, пере
могт, здолáти, подýжувати, подýжати.
преодоление – перемóга, подолáння, по
дýжання; -лимый – перемóжний, побóр
ний.
препарат – препарáт, -ту.
препарирование – препарувáння, обрóблен
ня.
препарировать – препарувáти, обрóблювати.
praeputium – див. “плоть”.
препятствие – перешкóда, перепóна.
препятствовать, воспрепятствовать – пе
решкоджáти, перешкóдити; бýти на пере
шкóді, на завáді.
прерванный – перепнений.
прерывать, прервать (веревку) – переривá
ти, перервáти; (разговор) – перебивáти,
перебти; перепинти, перепинти.
прерывающийся – урваний, урвчатий.
прерывистый – перервча[с]тий, перер
ваний; (п. спектор) – перервча[с]тий спéк
тор.
presbyopia – далекозóрість старéча, прес
біопíя.
пресистола (praesystola) – пресстола, пе
редсстола.
пресбиофрения (presbyophrenia) – прес
біофренíя, старéче здитнення.
пресистолический – передсистолíчний;
шум пресистолический – передсистолíч
ний шум.
преследование (persecutio) – переслíду
вання.
преследовать – переслíдувати.
пресмыкание – плазувáння; пресмыкаю
щийся – плазовтий, плазувáтий; плазýн,
-нá; гад, гáдина.
пресный – прíсний, солóдкий.
пресперматиды – пресперматди.
пресс – прес, гніт, давло, чави; положить
под пресс – поклáсти під гніт, нагнітти.
прессование – стискáння, пресувáння, тиск,
гніт.
прессованный – гнíчений, тснений, пре
сóваний.

прессовать
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прессовать – гнітти, пресувáти, душти,
відтскувати, чавти, вичáвлювати.
престарелость – стáрощі; стáрість, -рости.
престарелый – престарй, старéзний, ста
родéнний.
преступление – злóчин, -ну.
преступный – злóчнний.
пресыщенный (раствор) – пересчений
(рóзчин).
преувеличение – прибíльшення, прибíль
шування.
преходящий – минýщий, перебутнй, до
чáсний, минýчий.
прибавочный (accessorius) – додаткóвий.
прибор – прлад, -ду; прилáддя, прстрій,
-рою.
приборка – прибирáння.
приведение – припровáдження, навéдення;
приведение в порядок – порядкувáння,
упорядкóвування.
прививальный – прищепний.
прививание – щéплення, щепíння.
прививатель, -ница – щепíй, -і; щепíльник,
-ниця.
прививать, привить (оспу, дерево) – при
щéплювати, прищепти; нащíплювати,
нащепти, щепти.
прививка – щепíння, щéплення, нащíплю
вання.
привитой – прищéплений.
привидение – првид, -ду; марá; манá.
приводить, привести (пример) – навóдити,
навест (прклад); (в движение) – пус
кáти в рух; (в чувства) – очутти, відхо
дти когó.
приводящий (adductor) – притягáч; adductor hallucis – пáлюховий притягáч.
привратник (pylorus) – брáмник; брáма
шлункóва (пíлорус).
привыкание – привикáння, звикáння.
привыкать, привыкнуть – привикáти, при
вкнути; звикáти, звкнути, призвичáюва
тися, призвичáїтися.
привыкший – привклий, звклий.
привычка – звчка, нвчка; привчка.
привычный – звчний, призвичáєний.
привязчивость – причéпливість, -вости;
налáзливість.
привязчивый – причé[í]пливий, налáзли
вий; причéпа (людна).
приглушить – приглушти, притлумти.
приговор – врок, -ку; прсуд, -ду.
приготовление – готувáння, приготувáння,
лаштування, лáгодження; (постели) –
сланн.
приготовлять, приготовить – готувáти

прилипать

приготувáти, лáгодити, споряджáти, лаш
тувáти.
придавленность – пригнóблення, пригнí
ченість, -ности.
придаток (appendix) – додáток, -тка; при
вíсок; придаток яичка (epididymus) –
додáток ячковий; п. яичника (epo
ophoron) – над’ячник.
придаточный – додаткóвий.
придыхание – прдих, -ху.
придыхательный – придихóвий.
прием – приймáння, прийóм.
приемная – приймáльня, приймáльна кім
нáта.
прижатие (compressio) – притискáння, пр
тиск, -ску.
прижимать, прижать – притскувати, при
тиснýти, притискáти, придушти, при
чавти; -ся – притултися.
прижигание – припікáння, припáлювання.
прижигатель – припікáч, -чá.
прижигать, прижечь – припікáти, при
пект; припáлювати, припалти.
прижигающий – припальнй, палчий.
призма – прзма; гранк, -кá.
признак – ознáка, прикмéта, познáка, при
знáка.
призрак – марá, -р; првид, -ду; мáрево,
облýда, омáна.
призрение – дóгляд, опікувáння, пе[і]клу
вáння, дбáння.
прикасаться, прикоснуться – дотóркува
тися, доторкнýтися; торкáтися, торкнýтися.
прикидываться, прикинуться (кем) – уда
вáти, удáти (когó); (о болезни) – прикну
тися, причіплтися, причептися (при
кнулася болчка).
прикосновение – дóтик (до кóго, до чóго)
торкáння (когó, чогó), доторкáння.
прикрепление – прикрíплення.
прикреплять, прикрепить – прикріплти,
прикріпти.
прикусывать, прикусить – прикýшувати,
прикусти.
прилегать, прилечь – прилягáти, прилягт;
(прилипать) – приставáти, пристáти.
прилив (congestio) – приплв, нáплив,
дóплив.
приливать, прилить (доливать) – доливáти,
долти; (подступать) – припливáти, при
плист, притікáти, притект; кровь при
лила к голове – кров удáрила в гóлову.
прилипать, прилипнуть – прилипáти, при
лпнути; лпти, прилпти; приліплтися,
приліптися; (о болезни) – чіплтися, при
чептися.

прилипчивость
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прилипчивость – причíпність, -ности; за
разлвість.
прилипчивый (о болезни) – чіпкй, при
чíпний, зарáзлвий; прилипчивая бо
лезнь – чіпкá хорóба.
применение (силы) – прикладáння; (маши
ны, системы) – пристосувáння, застосу
вáння, вживáння.
примерзать, примерзнуть – примерзáти,
примéрзнути.
примесь – прмішка, дóмішка.
примета – прикмéта, ознáка, знак.
примешивание – примíшування, домíшу
вання.
примешивать, примешать – примíшувати;
примішáти, домíшувати, домішáти.
примочка – примóчка; (действие) – примó
чування.
принимать, принять – приймáти, прийнти
(кого за..., что за...); вважáти, мáти когó
за..., принимать во внимание – брáти до
увáги; принимать, принять известную
форму – прибирáти, прибрáти пéвної
фóрми.
приниматься, приняться (за что) – брáти
ся, узтися до чóго; захóджуватися, заход
тися (кóло чóго); (о растениях) – приймá
тися, прийнтися.
принудительный – примусóвий.
принуждать, принудить – слувати, при
слувати; примýшувати, примýсити.
принуждение – прмус, -гу; слування.
приобретенный – прдбаний, набýтий.
припадок (paroxysmus) – нáпад, -ду; парок
сзм.
припадочный – 1) нападнй; 2) причнний.
припарка – прпáрка, óклад; ставить себе
припарки – óклад брáти.
приподниматься, приподняться (с крова
ти) – підвóдитися, підвéстся (з ліжка).
припухание – припухáння, напухáння.
припухать, припухнуть – підпухáти, під
пýхнути; пýхти, напухáти, напýхти, на
пýхнути; набрякáти, набркнути.
припухлость – підпýхлість, -лости; пухл
на, пухлтина.
припухлый – при[на]пýхлий, набрклий.
прирастание – приростáння.
прирастать, прирости – приростáти, при
рост, зросттися, зростся.
приращение – прирóщування, прирóщення;
(увеличение) – збíльшення, прріст, -рóсту.
природа – прирóда; (характер) – вдáча, на
тýра; (существо) – суть, -ти; от природы –
зрóду.
природный – прирóдни[і]й, (урожденный) –

притуплять

прирóджений, родмий.
прирожденный – прирóджений.
прирост – прріст, -рóсту.
приростать, прирости – приростáти, при
рост.
приросший – прирóщений, прирóслий.
присасывать, присосать – присмóктувати,
присмоктáти; присисáти, приссáти.
присматривание – доглядáння.
присмотр – дóгляд, -ду; нáгляд.
присоединение – приєднáння, прилýчення.
присоединять, присоединить – придну
вати, приєднáти; прилучáти, прилучти;
-ться – приднуватися, прилучáтися.
приспособление (действие) – пристосувáн
ня, приладнувáння, приладнáння; (при
бор) – прлад, -ду; прстрій, -строю; (к
окруж. обстановке) – пристосувáння,
призвичáєння.
приспособленный – пристосóваний; (к
окруж. обстановке) – призвичáєний.
приспособлять, приспособить, -ся – при
стосóвувати, пристосувáти, -ся; прилáго
джувати, прилáгодити, -ся; приладнáти;
(к окруж. обстановке) – призвичáюва
тися, призвичáїтися; принатýрюв атися,
принатýритися.
пристальный – пльний; -ный взгляд –
пльний пóгляд.
пристеночный (parietalis) – пристíнний;
pleura parietalis – пристíнна плéвра.
приступ – див. “пароксизм”.
присыпать, присыпать – присипáти, при
спати; (прибавлять) – підсипáти, підс
пати.
присыпка (действие) – присипáння, підси
пáння; (порошок) – прсипка.
присыхать, присохнуть – присихáти, при
сóхнути, присóхти.
притворный – удáваний, нещрий.
притворство – прикдливість, -вости; уда
вáння.
притворщик – прикдько, облýдник.
притворяться, притвориться – прикидá
тися, прикнутися (ким); удавти, удáти
(когó).
приток (прилив) – приплв, -ву; дóплив;
приток свежего воздуха – дóплив свíжо
го повíтря.
приторный – нуднй, нудкй.
притупление – затýплення, притýплення,
приглýшення.
притупленный – затýплений, притýплений,
приглýшений.
притуплять, притупить, -ся – затýплювати,
затупти, -ся.

притягивать
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притягивать, притягать, притянуть – при
тгувати, притягáти, притягт; (привле
кать) – привáблювати, привáбити.
притяжение – притягáння, пртяг, -гу; тя
жíння.
приучать, приучить – привчáти, привч
ти; призвичáювати, призвичáїти; прина
тýрювати, принатýрити.
приучение – привчáння, призвичáювання,
принатýрювання.
прихварывать – хорувáти, нездýжати, сла
бувáти.
прихрамывание (claudicatio) – накýльгуван
ня, шкандибáння, налягáння (на нóгу).
прихрамывать – накýльгувати, шкандибá
ти.
прицветник – прцвіток, прцвітень.
причинный – причнний.
причинять, причинить – учинти, учин
ти; удíяти, заподíяти; (причинить смерть) –
заподíяти смерть.
пришивание – пришивáння, притóчуван
ня, притóчення.
пришивать, пришить – пришивáти, при
шти.
прищемлять, прищемить – прищкувати,
прищикнýти, ущикнýти, защикнýти.
прищуривание – примрýжування, примр ý
ження.
прищуривать, прищурить – примрýжу
вати, примрýжити; прижмýрувати, при
жмýрити, прищýлити.
приют – притýлок, -лку; зáхист.
pro autore – для áвтора; pro die – дóза на
день, дéнна дóза; pro dosi – на однý дóзу,
однá дóза; pro paupero – для бíдного.
проба (experimentum) (испытание) – спрó
ба, прóба, спробýнок, пробýнок; (обра
зец) – зразóк, -зкá.
пробка – кóрок, -рка; зáтичка; (деревянная) –
чіп (чопá); затыкать пробкой – закоркó
вувати.
пробковый – кóркóвий.
пробный – прóбний, спрóбний, взірцéвий
(зрóблений на зразóк, на прóбу).
прободение – прóтин, проткнéння.
прободенный (perforatus) – проттий, про
кóлотий, прострóмлений.
проболеть – прохворíти, прослабувáти.
проведение – провéдення, перевéдення.
проветривание – провíтрювання, провíт
рення.
проветривать, проветрить – провíтрюва
ти, провíтрити.
провизия – харчí, провíзія, жвність, -но
сти.

прозопалгия

провод (canalis) – прóвід, -воду; canales alveo
lares – дучковí прóводи; (проволока) –
дріт (дрóту).
проводимость – провóдність, -ности.
проводник – 1) провіднк, -кá; 2) проводр,
-р.
проводящий – провіднй.
проволока – дрíт (дрóту).
проглатывание – прокóвтування, ковтáння,
глитáння.
проглатывать, проглотить – прокóвтувати,
проковтнýти; глитáти, глитнýти; ковтáти,
ковтнýти.
прогноз (prognosis) – прогнóза; передрі
кáння.
prognosis anceps s. dubia s. incerta – непéвна
прогнóза; prognosis bona – дóбра про
гнóза; prognosis infausta – неспритлива
прогнóза; prognosis letalis – передрікáння
смéрти; prognosis mala – погáна прогнóза;
prognosis pessima – дýже погáна прогнóза;
prognosis quo ad functionem, somationem –
прогнóза що до рýхів; що до видýжання;
prognosis quo ad restitutionem – прогнóза
що до поворóту до минýлого; prognosis
quo ad valitudinem completam – прогнóза
що до цілковтого видýжання.
прогорклый – згíрклий, їлкй.
прогоркнуть – згíркнути, перегíркнути.
прогрессивный – поступóвий, прогресв
ний; паралич прогрессивный (dementia paralytica) – недоýмство паралíзне,
загáльна поступóва паралóза (парáліч).
прогрессировать – поступувáти, прогресу
вáти.
продевать, продеть (нитку в иголку) – уси
лти, усилти.
продолговатый (oblongus) – довгáстий,
пóдовгий, довгýватий; medula oblongata –
довгáстий мóзок. Див. “мозок”.
продолжаться – продóвжуватися, тривáти.
продолжительный – дóвгий, довгочáсний,
довготривáлий.
продольный (longitudinalis) – подóвжній,
повздóвжній; -ный разрез – повздóвжній
розрíз, рóзтин.
продувание – прóдув, продувáння.
продукт – здобýток, продýкт; (провизия) –
продýкт, -ту.
продыравить – продірвити, продіркувáти.
продыравленный (perforatus) – продірáвле
ний.
прожорливость – ненажéрливість, -вости.
прозопалгия [prosopalgia = tic douloureux
(фр.)] – прозопалгíя, нервíй трійчáстого
нéрву; нервóвий бíль лиц.

прозоплегия
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прозоплегия (prosoplegia) – прозоплегíя, па
ралíза облччя.
прозоподиплегия (prosopodiplegia) – про
зоподиплегíя, обобíчна паралíза облччя.
прозопоспазм (prosopospasmus) – сíпання
кóрчі облччя.
прозрачность – прозóрість, -рости.
прозрачный (pellucidus) – прозóрий, прозíр
частий, просвíтчастий.
производительность – твóрчість, продук
цíйність, -ности.
производительный – твóрчий, продукцíй
ний.
производить, произвести (родить) – ро
дти, породти; (создавать) – утвóрювати,
утворти; (вырабатывать) – вироблти,
вробити; (п. следствие) – чинти; вчи
нті слíдство; (влияние) – справлти, спрá
вити, зробти (вплив).
производство – виробнцтво; производство
операции – перевéдення (викóнання) oпe
рáції.
произвольный (spontaneus) – самовíльний,
самохíтний.
произносить, произнести – вимовлти, в
мовити; п. бессмысленные звуки – бель
котáти; п. невнятно – мугкати, момо
тáти, ммрити.
произношение – 1) вимóва; 2) промовлння.
происходить, произойти (совершаться) –
твортися, дíятися, робтися; зробтися;
чинтися, зчинтися; відбувáтися, від
бýтися (возникать) – виникáти; вник
нути; повставáти, повстáти; (о роде, про
исхождений) – похóдити, піт.
происхождение (начало) – почáток, -тку;
(род) – похóдження.
прокаженный – прокажéний.
проказа (lepra) – прокáза; lepra maculosa –
прокáза плямста; lepra tuberosa – прокáза
горбкувáта.
прокаливать, прокалить – прожáрювати,
пропікáти, прожáрити, пропект.
прокалывание – прокóлювання, протикáн
ня, проштркування.
прокалывать, проколоть – прокóлювати,
проколóти; протикáти, проткнýти.
прокипать, прокипеть – прокипáти, про
кипíт.
прокипятить – прокип’ятти, переварти.
прокисать, прокиснуть – прокисáти, про
кснути, проксти.
прокислый – прокслий.
проклинання (proclinatio) – проклінáція,
схлення наперéд.
проктит (proctitis) – проктт, кутнця, за

промежуточный

пáлення кутнí.
прокталгия (proctalgia s. proctagra) – про
кталгíя, біль у кутнí нервóвий.
проктодиния (proctodynia) – проктодинíя,
біль у кутнí.
проктоцистотомия (proctocystotomia) –
пpoктоцистотомíя, рóзтин кутнí й міхурá.
проктэктомия (proctectomia) – проктекто
мíя, втин частни кутнí.
проктоперинеоррафия (proctoperineorrha
phia) – проктоперинеорафíя, зшивáння пе
ремíжжя й кутнí.
проктоплегия (proctoplegia) – проктоплегíя,
паралíза кутнí.
проктоптоз (proctoptosis) – проктоптóза,
випадá[í]ння кутнí.
прокторрагия (proctorrhagia) – прокторагíя,
кровотéча з кутнí.
прокторрафия (proctorrhaphia) – прокто
рафíя, зшивáння кутнí.
прокторрея (proctorrhoea) – прокторéя, сли
зотéча з кутнí.
проктосигмоидит (proctosigmoiditis) – про
ктосигмоїдт, запáлення кутнí й сигму
вáтої кшки.
проктоспазм (proctospasmus) – проктоспáзм,
м’зові кóрчі кутнí.
проктостеноз (proctostenosis) – проктосте
нóза, звузíння кутнí.
проктотом (proctotom) – проктотóм, ніж для
рóзтину кутнí.
прокол (punctio) – прóтик, -ку; прокóлення.
проксимальный – найблжчий (до голов);
проксимáльний.
prolapsus (выпадение) – випадíння; випа
дáння; prolapsus uteri – випадíння урáзу.
проламывать, проломать – пролáмувати,
проламáти; пролóмлювати, проломти.
пролежень (decubitus) – прóлежень, -жня;
відлéжина.
проливной – заливнй; тучнй, ливнй.
пролиферация (proliferatio) – проліферáція,
рóзплід, розмнóження, розростáння.
пролом – пролóмлення, пролóм, -му; (про
ломл. место) – влом, -му.
промежностный (perinealis) – межникóвий,
межнний.
промежность (perineum) – перемíжжя, про
мíжжя, межнк, -кá, межикрóччя; raphe
perinei – шво перемóжжя; musculi perinei – м’сні перемíжжя.
промежуток – перéміжок, -жку; промéжка;
(времени) – прóтяг.
промежуточный (interstitialis) – промíжнй;
-ная ткань (tela interstitialis) – промíжнá
тканна.

промокать
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промокать, промокнуть – промокáти, про
мóкнути.
промокший – змóклий.
promontorium (мыс) – пргірок, пáгірок, пе
редгíр’я.
промывание – промивáння; -ние желудка –
промивáння шлýнку.
промывательный – промивáльний.
промывать, промыть – промивáти, про
мти.
пронация (pronatio) – пронáція, обертáння
долóні вниз.
проникание – прохóдіння, проймáння.
проникать, проникнуть (проходить) – про
хóдити, пройт; (постигать) – збагнýти;
-ться – переймáтися, проймáтися, пере
йнтися.
проницаемость – пропускáльність, -ности;
-мый – пропускáльний.
проносное (purgans) – проноснé.
прописывание (лекарства) – прпис, -су;
признáчення.
прописывать, прописать (лекарство) –
писáти, написáти (лíки).
пропитывание (infiltratio) – просякáння,
промóчування, інфільтрáція.
пропитываться, пропитаться (запахом) –
пропáхáтися, напáхáтися; (сыростью) –
набирáтися, набрáтися вóгкости.
прополаскивать, прополоскать – прополíс
кувати, прополоскáти, переполíскувати,
переполоскáти.
пропотевание (transsudatio) – просóчення,
трансудáція.
пропотеть – спітнíти, упрíти, пропотíти.
прорезиненный – (про)ґумóваний.
прорезывание – прорíзування.
прорезывать, прорезать – прорíзувати, про
рíзати; -ться – прорізуватися, прорíзатися.
прорывать, прорвать – проривáти, про
рвáти.
просачиваться, просочиться – просóчува
тися, просочтися.
просверливание – просвéрдлювання, про
свéрдлення.
просверливать, просверлить – просвéрд
лювати, просвéрдлти; провíрчувати,
провертíти.
просвет – прозíр, -зóру; прóсвіт, -ту; прó
світок, -тку.
просветление – проснення, просвíтлість,
-лости.
просвечивание – просвíчування.
просвечивать, -ся – просвíчувати, -ся; сві
ттися.
просветлять, просветлить – проснювати,

противодействие

прояснти; (жидкость) – очстити.
прослабить – пронéсти, прочстити, про
мкнýти шлýнок (Грінч.).
прослойка – прóшар, прóшарок.
проснуться – прокнутися.
просовидный (miliaris) – просувáтий, мі
лірний; tuberculosis miliaris acuta – гóс
тра мілірна (просувáта) туберкульóза
(горбкóвиця).
простата (prostata) – передміхурóва зáлоза,
передсечнк. Див. “предстательная же
леза”.
простатит (prostatitis) – простатт, -ту;
запáлення передсечникóвої зáлози (пе
редсечникá), передсечнця.
prostatorrhoea – передсéчникотéча, виті
кáння з передсечникá.
проституция (prostitutio) – проститýція,
розпýста професíйна.
простокваша – ржанка, ксле молокó.
пространство – óбшир, -ру; прóстір, -тóру;
прóсторінь, -рони.
прострация (prostratio) – прострáція, зне
мóга, знеслення, занéпад сли.
прострел – óхват, улóми в кржах; [пр]остý
да, застýда.
простреливать, прострелить – прострíлю
вати, прострé[í]лити.
простуда – застýда, остýда, простýда, під
вíй, -вíю.
простудный – застуднй, остуднй.
простуживать, простудить, -ся – застýджу
вати, -ся; застудти, -ся; захолодти, -ся;
охватти, -ся.
простыня – простирáло.
проталкивать, протолкнуть – пропихáти,
пропхнýти; протскувати, протиснýти.
протанопия (protanopia s. protanopsia) –
протанопíя, сліпотá на червóний кóлір.
протеин (proteinum) – протен, білковна.
протеинтерапия (proteintherapia) – проте
їнтерапíя, лікувáння білковнне.
протеолизин (proteolysin) – протеолізн; ре
човинá, що розчинє білóк.
протез (prothesis) – протéза; штýчна замíна
втрáченої частни тíла.
противо – прóти.
противовоспалительный – протизапальнй.
противовытяжение – противитгування,
противитягáння.
противоглистный (antihelminthicus) – про
тиглстий (протиглистóвий).
противогнилостный (antisepticus) – проти
гнлвий, протигнльний, антисептчний.
противодействие – óпір (опóру), протидí
яння.

противодействовать
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противодействовать – óпір чинти, проти
дíяти, на перешкóді (на завáді) стоти.
противоестественный (praeternaturalis) –
протиприрóдний, штýчний, протинату
рáльний; anus praeternaturalis – відтýлина
відходóва протинатурáльна.
противозавиток (anthelix) – протизáкруток.
противолежащий – протилéжний, супроти
лéжний.
противолихорадочный (antipyreticus) – про
тигарячкóвий.
противопоказание – протипóказ, протипо
казáння.
противоположный – протилéжний.
противоречие – суперéчність, -ности.
противосудорожный (antispasmaticus) – про
тикорчовй.
противоядие (antidotum) – протиотрýта,
протиотрýя.
протозоа (protozoa) – протозóа, найпростíші
істóти.
проток (ductus) – протíк, -тóку; прóвід,
-воду; прохíд, -хóду; ductus ejaculatorius –
прохíд сім’янóго випóрскувача; ductus
lactiferi – молóчні прохóди; ductus excretorius – екскретóрний прохíд; ductus lacrimalis – слізнй прóвід; ductus lymphaticus – лімфатчний (пáсоковий) прохíд;
ductus thoracicus – огрýдний прохíд (пá
соковий).
протоплазма (protoplasma) – протоплáзма,
клітнна плáзма.
прототип (prototypus) – прототп, -пу; пер
воóбраз.
протяжение – прóтяг, -гу.
профессиональный – професíйний.
профессия – профéсія; фах, -ху.
профилактика – профілáктика, поперé
дження, запобíження, застерéження; -кти
ческий – профілактчний, запобіжнй.
профильтровать – профільтрувáти, проці
дти.
прохладный, прохладительный – прохо
лóдний.
проход (canalis) – див. “проток”, “канал”.
проходимость – прохíдність, -ности.
проходимый – прохіднй.
процеженный – процíджений, перепýщений.
процеживание – процíджування.
процеживать, процедить – процíджувати,
перецідти; перепускáти, перепустти.
процесс (processus) – процéс, -су; перéбіг
(хорóби).
processus – пáросток, -стка; processus styloideus – шилувáтий пáросток; processus
соracoideus – ворóнячий пáросток.

психоз

проявитель – виявнк, -кá.
проявление – вяв, вивлення.
проявлять, -ся, проявиться – виявлти, -ся;
вявити, -ся; визначáтися, взначитися.
прояснение – проснення.
prurigo – свербéць; prurigo diathésique –
свербéць при діятéзі; prurigo gestationis –
свербець вагíтнх.
прыщ (pústula) – прищ, прщик; покрыться
прыщами – запрщитися, заприщáвити.
прыщеватый – прищувáтий.
прямая кишка (rectum) – прóста кшка,
кутнця, кутн, кутннка; proctitis – за
пáлення кутнці (кутнí), кутнчниця;
paraproctitis – кóло[при]кутнчниця.
прямо – прóсто, прмо; прямой – прóстий,
прямй.
прямокишечный – кутнéвий, кутнчний.
пряный – корíнний, гóстрий, прний.
псевдоангина грудная (pseudoangina pec
toris) – нервóва серцевá ангíна.
псевдоартрит (pseudoarthritis) – псевдоар
трт, неспрáвжнє (позíрне) запáлення су
глóба.
псевдоартроз (pseudoarthrosis) – псевдоарт
рóза, неспрáвжній (позíрний) суглóб.
псевдогидрартроз (pseudohydrarthrosis) –
псевдогідрартрóза, неспрáвжня воднка
суглóба.
псевдогипертрофия мышц �������������
(pseudohypertrophia musculorum) – бýйне розростáння
м’зів неспрáвжнє, позíрне.
псевдодеменция (pseudodementia) – псе
вдодемéнція, неспрáвжнє божевíлля.
псевдодиспепсия (pseudodyspepsia) – псев
додиспепсíя, нервóва нестрáвність.
псевдокризис (pseudocrisis) – псевдокрза,
неспрáвжній перелóм хорóби.
псевдокруп (pseudocroup) – псевдокрýп, не
спрáвжній круп; горлянця до крýпу по
дíбна, горлянця на круп схóжа.
псевдолейкемия (pseudoleucaemia) – псев
долевкемíя = morbus Hodgkini – білокрíв’я
неспрáвжнє (позíрне).
псевдомиопия (pseudomyopia) – псевдоміо
пíя, неспрáвжня (позíрна) короткозóрість.
псевдопаралич (pseudoparalysis) – псевдо
паралíза, неспрáвжня (позíрна) паралíза.
pseudotabes – стрижосухóти неспрáвжні
стрижосухóти позíрні.
pseudovariola = varicella – неспрáвжня вí
спа, позíрна вíспа, вітрянá вíспа.
психиатрический – психіятрчний; -ская
больница – божевíльня.
психоз (psychosis) – психóза, божевíлля, ду
шéвна хорóба.

психический
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психический (psychicus) – психíчний, ду
шéвний.
психомоторный (psychomotorius) – психо
мотóрний, психопорýшний; -ные центры –
психопорýшні цéнтри.
психопатия дегенеративная (psychopathia
degenerativa) – психопатíя дегенератвна,
душéвна хороблвість звироднíла (вирод
кóва).
псоит (psoitis) – псот, запáлення крижовóго
м’зу; крижом’язовця.
psoriasis vulgaris – лускáтий (лускувáтий)
лишáй, лускатéць; psoriasis palmaris et
plantaris syphilitica – лускатéць долóнний
та підошóвний сифілітчний (пранцьо
вй).
pterigium – крилк, плíвка крилáста на
óчній спійнí.
птиалин (ptyalinum) – птіялíн, слнник.
птиализм (ptyalismus) – птіялíзм, слинвість.
птиалолит (ptyalolith) – птіялолíт, слнний
камінéць.
птиалоррея (ptyalorrhoea) – птіялорéя, сли
нотéча.
птомаин (ptomainum) – птоман, трýпна
отрýта.
ptosis – повікоспáд, -ду; повікоспадáння,
повікопускáння, птóза.
пубиотомия (pubiotomia) – пубіотомíя, лó
бикорóзтин.
пудрить – пудрувáти, пýдрити.
пузырек (vesícula) (посуда) – плшечка; (вол
дырь) – пухирéць, -рц; міхурéць; vesiculae seminales – сім’янí пухирцí, сім’яник;
пузырек на воде – бýльба, бýльбашка.
пузырчатый (bullosus) – пухрчастий.
пузырь (bulla, vesica) – пухр, міхýр; моче
вой пузырь (vesica urinaria) – сечовй
міхýр; покрыться пузырями – спузи
ртися. Див. “мочевой пузырь”.
пульверизатор – пульверизáтор, розбрз
кувач.
пульпа (pulpa) – мезгá, м’якýшка, пýльпа;
pulpa dentis – зубнá м’якýшка; pulpitis –
м’якýшнця зубнá, пульпíт, запáлення
мезг.
пульс (pulsus) – пульс, жвчик; pulsus aequa
lis – пульс (жвчик) рівномíрний; pulsus
arythmicus – пульс (жвчик) аритмíчний,
нерівномíрний; р. celer – жвчик швид
кй; р. dicrotus – подвíйний жвчик;
р. durus – твердй жвчик; р. intermittens – перервчастий пульс; р. mollis –
м’якй жвчик; р. plenus – пóвний жв
чик; р. rarus – повíльний жвчик; р. tardus – запíзнений, забáрений жвчик; р. tre

покрыться пятнами

mulus – тремтчий жвчик; р. vibrans –
вібрýючий жвчик.
пульсаторный – жвчиковий, пульсатóрний.
пульсация (pulsatio) – пульсáція, пульсувáн
ня, битт, токотíння; pulsatio epigastrica –
пульсувáння (токотíння) надчеревнé.
пульсировать – пульсувáти.
пульсирующий – пульсýючий.
пункция (punctio) – пýнкція, прóтик.
пупковидный – пупкувáтий.
пуповина (funiculus umbilicalis) – пупов
на, пуповння; omphalitis – запáлення пуп
ц; пуповнниця, омфалíт.
пупок (umbilicus) – пупóк, -кá; пупéць, -пц;
(umbo) – пптик, сóчка.
пупочный (umbilicalis) – пуповй, пуп
кóвий; vena umbilicalis – пуповá вéна.
пурпура (purpura) – пурпýра, багрéць, -ця;
purpura variolosa – багрéць вісп’ний.
пустеть – 1) пустíти, 2) безлдіти.
пустой (vacuus) – порóжній; (напрасный) –
мáрний.
пустота (vacuum) – порожнéча, порóжнява.
пустула (pústula) – пýстула, гноночка; pustula
maligna, s. anthrax – телíй -і; сибíрка.
путь – шлях; (способ) – спóсіб, -собу.
пух, пушок (lanugo) – пух, пушóк.
пухлый – спýхлий, опýхлий, пýхлий.
пухнуть, распухнуть – пýхнути, розпýхну
ти; розпухáти, розпýхти.
пучеглазый (exophthalmus) – вирлоóкий,
банькáтий, витрішкувáтий.
пучок (fasciculus) – пучéчок, пучóк, жмý
ток; fasciculus cerebrospinalis lateralis –
бічнй спнномозковй пучéчок (піра
мідáльний).
пучение (meteorysmus) – дмýчка, обдимáння.
пуэрперальный (puerperalis) – полóговий,
пуерперáльний.
пуэрперий (puerperium) – полóгова добá.
пыль – пóрох, -ху; пил; (взбитая) – кýрява,
-вý; пилка, пилюгá, кіптягá.
пытливый – доптливий, цікáвий.
пьяница (potator) – п’янця, пика, пик.
пьянство – пицтво, п’нство; запойное
пьянство (dipsomanía) – запíйне пицтво.
пясть (metacarpus) – п’сток, -стка; серед
рýччя.
пятка (calx) – п’ятá, п’тка, ступáк.
пятнистый (maculatus) – плямстий, пля
мувáтий.
пятно (macula) – плма; macula lutea – жóв
та плма; посмертные пятна (livores
mortuales) – муравця, мертвякóві сні
плми.
покрыться пятнами – заплямтися.
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Rabies

Р
Rabies – див. lyssa – сказ, скажéність, шалé
ність, -ности.
работа – робóта, прáця.
рабочий (сущ.) – робітнк; (прил.) – робó
чий, робітнчий.
работоспособность – працездтність, -нос
ти.
равно – рíвно; равнобедренный – рівно
бéдрий, рівнорамéнний.
равновесие – рівновáга.
равновесие неустойчивое – рівновáга хиткá.
равновесие устойчивое – рівновáга стійкá,
стáла.
равновесие химическое – рівновáга хе
мíчна.
равнодействующий – рівнодíйний, рівно
чнний.
равнодушие – байдýж[н]ість, -ости.
равнодушный – байдýжий.
равномерность – рівномíрність, -ности;
равномерный – рівномíрний.
равномерное деление – рівномíрний пóділ.
равноплечий – рівнорамéнний.
радий – рáдій, -ію.
радиоактивность – радіоактвність, -ности.
радиоактивный – радіоактвний; радио
активное тело – радіоактвне тíло.
радиодерматит (radiodermatitis) – радіо
дерматт; запáлення шкíри від освíт
лювання прóменями.
радиометр (radiometer) – радіомéтр; вмір
ник чнности прóменів Roentgen’a.
радиоскопия (radioscopia) – радіоскопíя,
просвíтлювання прóменями Roentgen’a.
радиотерапия (radiotherapie) – радіотерапíя,
лікувáння рáдієм (прóменями).
радиофор (radiophor) – радіофóр, штýчний
радіоактвний зáсіб.
радужная оболочка (iris) – весéлкова обо
лóнка, весéлка, рáйдуга; margo pupillaris – зінчний край; mаr. ciliaris – війкóвий
край; annulus iridis – весéлкове кільцé;
рlісае iridis – весéлкові змóршки; pupilla –
зінця; m. sphincter pupillae – затягáч
(стискáч) зінчний; stroma iridis – весéл
кова стрóма; m. dilatator pupillae – м. зі
нчний розтягáч; lig. pectinatum iridis –
гребінцéва весéлкова звзка; circulus arteriosus – артерíйне кóло; membrana pupillaris – зінчна оболóнка; радужной обо
лочки выпадение (prolapsus iridis) – ве
сéлковпад; ігіdectomia – весéлковтин;
радужной оболочки воспаление (iritis) –

разворачивать

ірт, запáлення весéлкової оболóнки (ве
сéлки), райдýжнця. Див. “iritis”.
разбавленный – розрíджений, розвíдений;
(водою) – розвóднений.
разбавлять, разбавить – розбавлти, роз
вóдити, розпускáти; розбáвити, розвéсти,
розпустти, розрíджувати.
разбаливаться, разболеться – рознедýжу
ватися, рознедýжатися; розболíтися, роз
хворíтися.
разбередить, бередить – ятрти, роз’
трувати, вражáти, розверéджувати, розво
рýшити, розразти, розрáнити.
разборный – складáний.
разбросанный – розкданий.
разбрызгивать, разбрызгать – розбрзку
вати, розбрзкати; розлпувати, розлпати.
разбухание – розбухáння, набрякáння, бу
чáвіння, бубнвіння.
разбухать, разбухнуть – розбухáти, роз
бýхнути; набрякáти, набркнути; бучá
віти, набучáвіти; бубнвіти, набубнвіти.
разбухлый – розбýхший, розбýхлий, набр
клий, бучáвий, набубнвілий.
разведение (dilutio) – розбáвлення, розпý
щення, розвéдення; (растений) – розвíд,
-вóду; (животн.) – розплíд, -плóду.
разведенный – розрíджений, розпýщений;
(водою) – розвóднений.
разведывание – рóзвідка; розвíдини, розвí
дування.
разведывать, разведать – розвíдувати, роз
вíдати; довíдуватися, довíдатися.
развес – розвáжування, вáження.
развешивать, развесить – розвáжувати,
розвáжити; (белье) – розвíшувати, роз
вíшати.
развесы – грки, важк, тягарк.
разветвление – розгалýження, розгалýзок.
разветвлять, разветвить – розгалýжувати,
розгалýзити; -ться – розгалýжуватися,
розгалýзитися.
развивать, развить – розвивáти, розвнути;
(веревку) – розкрýчувати, розкрутти.
развилистый – розлóгий, розхлистий,
розлогувáтий.
развитие – рóзвиток, -тку; рóзвій, -вóю; роз
витт.
разводить, развести (жидкость) – розба
влти; (животн.) – розплóджувати, роз
плодти.
разводка (cultura) – розплóдження, розвíд,
-вóду.
разволноваться – розхвилювáтися.
разворачивать, разворотить – розгортáти,
розгорнýти.

развороченный
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развороченный, развернутый – розгóрну
тий.
разврат – розпýста.
развратный – розпýсний, розпýтний, розбé
щений.
развращать, развратить – розбéщувати,
розбéстити; нéпутити, псувáти, зіпсувáти.
развращение – псувáння, розбéщування.
развязка – розвзування, розвязáння.
развязывать, развязать – розвзувати, роз
вязáти.
разгар – рóзпал, -лу; в разгаре – в рóзпалі.
разгиб – рóзгин, -ну; рóзхил, -лу.
разгибание (extensio) – розгинáння.
разгибатель (extensor) – розгинáч; m. extensor pollicis brevis – корóткий пáлюхóвий
розгинáч.
разгибать, разогнуть – розгинáти, розігнý
ти, розтулти, розтулти (пáльці).
разглаживать, разгладить – розглáджувати,
розглáдити; (утюгом) – прасувáти, розпра
сувáти.
разгнаиваться, разгниться – розгнивáтися,
розгнтися.
разгорячение – розпáлювання, розпáлення,
розпікáння.
разграничение (demarcatio) – розмежóву
вання, розмежувáння.
разграничивать, разграничить – розме
жóвувати, розмежувáти.
раздавливать, раздавить – роздýшувати,
роздушти; роздáвлювати, роздавти; ча
вти, розчавти.
раздавленный – розчáвлений, роздýшений.
раздавливание – розчáвлення.
раздваивать, раздвоить – роздвóювати,
роздвоти; -ться – роздвóюватися, роз
двотися.
раздвигать, раздвинуть – розсóвувати,
розсувáти, розсýнути.
раздвижной – розсувнй.
раздевание – роздягáння.
раздевать, раздеть – роздягáти, роздягнý
ти, роздягт.
раздвоение (dichothomia, bifurcatio) – роз
двóєння, рóздвій, -вою; розвльчування,
розвлювання, розвлина (на дереві).
раздвоенный (bifidus) – роздвóєний.
разделение – пóділ, -лу; рóзділ, -лу.
разделять, разделить – розділти, розділ
ти; поділти, поділти.
раздирать, разодрать – роздирáти, розі
дрáти, роздéрти.
раздражать, раздражить – роздратóвувати,
роздратувáти; роздрóчувати, роздрочти;
(рану) – роз’трувати, роз’ятрти.

разматывать

раздражающий (irritans) – роз’труючий,
дратýючий.
раздражение – роздратóвування; (раны) –
трення, роз’трювáння, роз’трення,
дратувáння.
раздраженный – роздратóваний, роз’тре
ний (рана).
раздражимость – дражлвість, -вости; ура
злвість.
раздражитель – дратівнк, -ка.
раздражительность – дражлвість, -вости;
гнівлвість.
раздражительный (irritabilis) – уразлвий,
дражлвий, гнівлвий; (о скоте) – дроч
лвий.
раздразнивать, раздразнить – роздрóчува
ти, роздрочти; роздрáжнювати, роздра
знти.
раздробление – роздрíблення; (кости) –
розтрóщення.
раздроблять, раздробить – роздроблти,
роздробти, розтрóщувати, розтрощти.
раздувать, раздуть – роздувáти, роздýти,
роздмýхувати, роздмýхати.
раздутость – одýтлість, -лости; опýхлість.
раздутый – роздýтий, одýтлий, опýхлий.
разжевывать, разжевать – розжóвувати,
розжувáти.
разжижать, разжидить – розрíджувати,
розрідти, розвóдити, розвéсти.
разжижение – розрíджування, розрíдження.
разжимать, разжать – розтулти, розтулти.
разлагать, разложить – розкладáти, розклá
сти; -ться – розкладáтися, розклáстися.
разламывать, разломать – розлáмувати,
розламáти; розлóмлювати, розломти.
разламывание – розлáмлювання, розлóм
лювання.
разливаться, разлиться – розливáтися,
розлтися, розіллтися.
разлитие – розлитт.
разлитой (diffusus) – розíлляний, розплив
нй, розлвчастий, розплвчастий; he
patitis раrenchymatosa diffusa – гепатт (пе
чінкóвиця) м’якушнй (паренхіматóзний)
розплвчастий, розлвчастий.
различать, различить – розрізнти, розріз
нти; розпізнавáти, розпізнáти.
различие – ріжнця, різнця.
разлогий – розлóгий, розлóжистий.
разложение – рóзклад, -ду; рóзпад, -ду; гнит
т.
разлагающийся – розпадóвий.
размагничивание – відмагнетизувáння.
разматывать, размотать – розмóтувати,
розмотáти.

размачивать
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размачивать, размочить – розмóчувати,
розмочти.
размачивание – розмóчування.
размельчать, размельчить – роздроблти;
розробти; кришти, покришти.
размельченный – роздрíбнений.
размер – рóзмір, -ру; мíра.
разминать, размять – розминáти; розі
мнти.
размножать, размножить – розмнóжувати,
розмнóжити; розплóджувати, розплодти;
-ться – розмнóжуватися, розплóджувати
ся, розплодтися.
размножение – розмнóжування, розмнóжен
ня; розплóджування, розплóдження.
размозжать, размозжить – мізчти, роз
мізчти; розтрóщувати, розтрощти.
размозжение – розчáвлення; (костей) – роз
трóщення.
размягчение – розм’кшування, розм’к
шення.
размягчать, размягчить – м’якшти, роз
м’якшти; -ться – розм’якáти, розм’кну
ти, м’кшати.
размягченный – розм’кшений.
размякший – розм’клий.
разновидность – відмíна; відмíнок; різнóс
тать, -ти.
разновидный – різновдий, рíжний, рíзний.
разнообразие – різноманíтність, -ности.
разнообразный – різноманíтний.
разнородный – різнорíдний, ріжнорíдний.
разноцветный – різнобáрвний, ріжнобáр
вний; різно- (ріжно-) кóлірний; різно(ріжно-) кольорóвий.
разобщать, разобщить – роз’днувати,
роз’єднáти; розлучáти, розлучти.
разобщение (isolatio) – роз’днання; розлý
чення, відокрéмлення, ізолція.
разобщитель – відокрéмник, ізолтор.
разогревание – розігрівáння.
разорванный (laceratus) – розíдраний; роз
дéртий; (на куски) – пошматóваний.
разрастание, разращение (proliferatio) –
розростáння, рóзріст, -росту; розрóщення,
вибулість.
разрастаться, разрастись – розростáтися,
розростся.
разрастающийся – розріс[т]нй, вибуйнй.
разрежать, разредить – розрíджувати, роз
рідти; -ться – розрíджуватися, розрід
тися.
разрежение – розрíдження, розрíджування.
разреженный – розрíджений, порíдшаний.
разрез (incisio) – розрíз, -зу; (продольный) –
подóвжній; (поперечный) – поперéчний.

рана

разрезание (tomia) – рóзтин, -ну; розрíзу
вання; крáяння.
разрезанный – розрíзаний, розкрáяний.
разрезной – розрізнй.
разрезывать, разрезать – розрíзувати, роз
рíзати; крáяти, розкрáювати, розкрáяти.
разрешение (от бремени) – полóги; злóги;
разрешиться от бремени – розродтися.
разрубать, разрубить – розрýбувати, роз
рубáти.
разрушать, разрушить – руйнувáти, роз
руйнóвувати, розруйнувáти, зруйнувáти.
разрушение – руйнувáння, зруйнувáння.
разрушенный – зруйнóваний.
разрыв (ruptura) – розрв, -ву; розірвáння;
ruptura colli uteri – розрв урáзової шйки.
разрывать, разорвать – розривáти, розі
рвáти.
разрывной – розривнй.
разрыхление – підпýшування, підпýшення.
разрыхленный – розпýшений.
разряжать, разрядить (физ.) – розряджáти,
розрядти.
разрыхлять, разрыхлить – підпýшувати,
підпушти.
разряжение (физ.) – розрдження.
разъедание – роз’їдáння; (раны) – роз’трю
вання.
разъедающий – роз’дливий, роз’трюючий,
роз’триливий.
разъедать, разъесть – роз’їдáти, роз’сти;
(рану) – роз’трувати, роз’ятрти.
разъединение – роз’днування, роз’єднáння.
разъединять, разъединить – роз’днувати,
роз’єднáти.
рак (carcinoma) – пістрк, -ка; carcinoma іn
testini – пістрк кишківникá (кишкóвий);
carcinoma laryngis – пістрк горлнковий;
carcinoma pancreatis – пістрк підшлун
кóвої зáлози; carcinoma pleurae – пістрк
плевровй; carcinoma peritonaei – пістрк
очерéвини; carcinoma pulmonis – пістрк
легенéвий (легéнів); carcinoma hepatis –
пістрк печíнковий; carcinoma oesophagi – пістрк стравохóду (стравохóдовий);
carcinoma uteri – пістрк урáзу (урáзовий);
carcinoma ventriculi – пістрк шлункóвий.
раковидный – пістрякувáтий.
раковый – пістрякóвий.
раковина (concha) – скóйка; concha auricu
lae – вушнá скóйка; р. под краном – зми
вáльниця.
ракообразный – ракувáтий; ракообразное
животное – [ш]скаралýпник.
рана (vulnus) – рáна, урáзка, порáзка; (от
пореза) – обрíз, -зу; (от укуса) – ґíдзло.

раневой
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раневой – рáнний, рановй.
ранение – порáнення.
раненый – рáнений, порáнений.
ранить, поранить – рáнити, порáнити, ура
жáти, урáзити; (ногу копытом) – осікáти,
осікт.
ránula – під’язчниця (під’язичнк).
раскармливать, раскормить – розгодóву
вати, розгодувáти.
раскашляться – розкáшлятися.
раскисать, раскиснуть – розкисáти, роз
кснути; (о многом) – порозкисáти.
раскисление – розкслення, відкслення.
раскраснеться – розчервонíтися.
раскрашенный – розкрáшений, розмальó
ваний.
раскрашивать, раскрасить – розкрáшу
вати, розкрасти; розмальóвувати, роз
малювáти, розфарбóвувати, розфарбувáти.
раскрывать, раскрыть – розкривáти, роз
крти; (глаза) – розплщувати, розпл
щити; (рот) – роззвити, розтулти; (две
ри) – розчинти, розчинти.
раскрытие – розчнення, відкритт, роз
критт, розчинння.
раскрытие век – розчнення повíк.
раскрытый – від[роз]чнений, відкртий.
распад (detritus) – рóзпад, -ду.
распадаться, распасться – розпадáтися,
розпáстися.
распаивать, распаять – розлютóвувати,
розлютувáти.
распаторий (raspatorium) – відшкрбувач;
распатóрій, рáшпіль.
распил – рóзпил, -лу.
распиливание – розплювання.
распиливать, распилить – розплювати,
розпилти.
расписание – рóзпис, -су; рóзклад, -ду;
расписание лекций – рóзклад лéкцій.
расплавление, расплавка – розтóплення,
тóплення.
расплавливать, расплавить – розтóплю
вати, розтопти.
расплавленный – розтóплений.
распложать, расплодить – розплóджува
ти, розплодти; розвóдити, розвест, пло
дти.
распложение – розплóджування, розплó
дження.
расплываться, распыляться – розпливá
тися, розплтися; розхóдитися, розійтся.
расплывчатость – розплвчастість, -тости;
плнність, -ности; розплв, -ву.
расплывчивый – розплвчастий; (хим.) –
плнний.

рассевать

распознавание (diagnosis) – розпізнавáння
діягнóза.
распознавать, распознать – розпізнавáти,
розпізнáти; (на вкус) – смакувáти, розсма
кувáти.
расползаться, разползтись – розповзáтися,
розповзтся, розлáзитися, розлíзтися.
располагаться, расположиться – розта
шóвуватися, розташувáтися.
расположение (комнат) – розполíг, -лóгу
(духа) – нáстрій, -рою; (к чему) – схль
ність, нáхил; (к кому) – прихльність, -ности;
(войск, пятен на теле) – розташувáння.
расправление – розпрáвлення, випрóсту
вання.
расправлять, расправить – розправлти,
розпрáвити, розпростáти.
распределение – розпóділ, розмíщення.
распределитель – розподíльник.
распределять, распределить – розподілти,
розподілти.
распределяться, -литься – розподілтися,
розподілтися.
распростирать, -ся – простягáти, -ся; роз
простóрюватися, -ся.
распространение – розповсджування, роз
повсдження; пошрювання, пошрен
ня.
распространенный – розповсджений, по
шрений.
распространитель – розповсдник, шир
тель.
распространять, распространить – роз
повсджувати, розповсдити; шрити,
пошрити.
распространяться – розповсджуватися;
(о сыпи) – розкидáтися.
распрямление – випрóстування.
распрямлять, распрямить – розправлти,
розпрáвити; розпрямлти, розпрямти;
розгинáти, розігнýти.
распухание – розпухáння, пýхнення.
распухать, распухнуть – розпухáти, роз
пýхнути, здувáтися, здýтися.
распухлый – розпýхлий, опýхлий.
распыление – розпорóшення, розплення.
распылять, распылить – розпорóшувати,
розпорошти.
рассадник – розсáдник, -ка.
рассасывать, рассосать – розсмóктувати,
розсмоктáти; -ться – розсмóктуватися,
розсмоктáтися; розхóдитися, розійтся.
рассасывающий – розсмóктуючий.
рассевание, рассеивание – рóзсів, -ву; роз
сівáння.
рассевать, рассеять – розсівáти, розсíяти.

рассекать
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рассекать, рассечь – розсікáти, розсікт; роз
тинáти, розтти; розрýбувати; розрубáти.
рассекающий (dissecans) – розсíчний, роз
тинáючий.
рассечение (sectio) – рóзтин, -ну; розти
нáння.
рассеянность – розкданість; неувáжність,
розкдливість; розбíжність, -ности.
рассеянный – розсíяний, розкдливий, не
увáжний.
расслабление (atonia) – розслáблення, ослá
ба, квóлість, -лости; antonia ventriculi –
квóлість шлункóва (шлýнку); квóлість
перистáльтики.
расслаблять, расслабить – розслаблти,
розслáбити.
расслабнуть – розслáбнути, ослáбти, під
упáсти на слах.
рассматривать, рассмотреть – розглядáти,
розглнути.
рассматривание – рóзгляд, -ду; розглядáння.
рассол – росíл, -солу; (сильный) – ропá.
расспрашивание, расспрос (anamnesis) –
розптування, рóзпитки.
расспрашивать, расспросить – розпту
вати, розпитáти.
расстегивать, расстегнуть – розстібáти,
розстібнýти.
расстояние – вíддаль, -ли; віддáлення; від
стань, -ни; на некотором расстоянии –
трóхи оддал.
расстраивать, расстроить (что) – розстрó
ювати, розстрóїти, розлáджувати, роз
лáдити; (кого) – бентéжити, збентéжити.
расстройство – рóзлад, -ду; нелáд, -ду;
розладдя; (р. желудка) – неспрáвність,
-ности; (р. нервное) – нервóвий рóзлад.
рассудок – розсýдок; глýзд, -ду; тма;
лишиться рассудка – з глýзду зсýнутись,
обезглýздіти, рóзум загубти.
раствор (solutio) – рóзчин, -ну.
растворение (dilutio) – розчнення, роз
пýщення, розвéдення.
растворитель – розчнник, -ка.
растворимый – розчнний.
растворимость – розчнність, -ности.
растворенный – розчнений, розпýщений.
растворять, растворить (отворять) – роз
чинти, розчинти; (в жидкости) – роз
пускáти, розпустти; розчинти, роз
чинти, розвóдити, розвест; -ться –
розчинтися, розчинтися; розпускáтися,
розпусттися.
растение – рослна, ростна; (огородное) –
горóдина; (садовое) – садовинá; растение
лекарственное – ліковá рослна, зíлля.

расширение

растерянность – розгýбленість, -ности; не
стмність, нестма.
растерянный – розгýблений, нестмний.
расти – рост, зростáти; (растущий быс
тро) – ростчий, ростовтий, гінкй.
растительный – рослнний, ростнний.
растительное масло – рослнна олíя.
растлевать, растлить – розтлівáти, розтл
ти.
растление (defloratio) – розтлíння, зґвалту
вáння.
растлитель – розтлтель, -ся.
растолстеть – поглáдшати, потóвщати.
растолочь – розтовкт, потовкт.
растравливать, растравить – розверéджу
вати, розвередти; роз’трювати, роз’ят
рти.
растравление – роз’трення, розверéдження.
растревоживать, растревожить – турбу
вáти, розтурбувáти; (о ране) – роз’трю
вати, роз’ятрти.
растрескиваться, растрескаться – роз
трíскуватися, розтрíскатися; рéпатися, по
рéпатися.
растрескивание – розстрíскування.
растягивать, растянуть – розтягáти, рóз
тгувати; розтягт, розтягнýти.
растягивание – розтгування, розтягáння.
растяжение (distorsio) – розтгнення, роз
тглість, -лости.
растяжимость – розтжність, -ности.
растяжимый – розтяжнй, розтгливий.
растянутость – розтгненість, -ности.
растянутый – розтгнений.
расхвораться – розхворíтися, рознедýжа
тися, рознемогтся.
расходиться, разойтись – розхóдитися, ро
зійтся.
расходящийся (divergens) – розбíжний;
розхіднй, розхльчастий.
расхождение – розхóдження.
расцарапывать, расцарапать – роздрпу
вати, роздрпати; розчýхувати, розчýхати.
расчесы (ragades) – рóздряпи, рóзчухи.
расчесывать, расчесать – розчíсувати, роз
чесáти; (тело) – розчýхувати, розчýхати;
(о многом) – порозчýхувати.
расчищать, расчистить – розчищáти, роз
чстити.
расчленение – розчáхнення, роз’днання.
расчленять, расчленить – роз’днувати,
роз’єднáти; розчáхувати, розчахнýти.
расширение (dilatatio) – розшрювання (не
соверш.); розшрення (сов.); пошрення,
рóзтяг, рóзшир; dilatatio cordis – пош
рення сéрця, рóзтяг сéрця, розшрення
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с.; dilatatio ventriculi – пошрення, роз
шрення, рóзтяг шлýнку (шлункóвий).
Див. “dilatatio”.
расширяемость – розшрність, -ности; роз
ширльність, -ности.
расширяемый – розширльний, розшр
ливий, розтгливий.
расширять, расширить – розширти, роз
шрити.
расширяться, расшириться – шршати,
розширтися, розшритися.
расширитель – розширтель, -ся; розш
рювач, пошрювач.
расщелина (fissura) – щілна, розкóлина,
шпáра.
расщепление – рóзщіп, -щепу; розщéплина;
розкладáння.
Рауберовский слой – Равбéрівський шар.
рафия (raphia) – зшивáння, стóчення; рафíя;
perineoraphia – перинеорафíя; зшивáння
перемíжжя, перемíжжозшивáння.
рафинирование – рафінувáння, чщення.
рахиодиния (rachiodynia) – біль у спинí,
рахіодинíя.
рахиотомия (rachiotomia) – рахіотомíя, рóз
тин хребтá.
рахит (rachitis) – рахíт, -ту; кривýха (н.).
рахитичный – рахітчний, кривýшний.
рваный – дрáний, рвáний.
рвать, разрывать – рвáти, дéрти; (на час
ти) – шматувáти.
рвать (vomitare) – блювáти, ригáти; его
рвет – він блю, його блювáчка напáла.
рвота (vomitus) (процесс) – блювáння, ри
гáння, блювáчка; (блевотина) – блювó
тина, блювáки, ригóвина.
рвотный (emeticus) – блювóтний; блювнй;
рвотное – блювóтне, блювнé.
рвотные массы – блювóтина, вміти.
реагировать – реагувáти.
реактив – реактв, -ву; чнник.
реактивный – реактвний.
реакция – реáкція; первичная – первнна;
вторичная – вторнна, другорядóва,
другоступенéва.
реакция разложения – реáкція рóзкладу,
рóзпаду.
реакция соединения – реáкція сполýчення.
ребенок – дитна, дитнка; (грудной) –
немовл, -лти; немовлтко, -ка; (мер
творожденный) – гризýн, -нá (Грінч.).
реберный (costalis) – ребрóвий.
ребро (costa) – ребрó; costae verae – правдві
рéбра; costae spuriae – неправдві; cartila
go costalis – ребрóвий хрящ; capitulum
costae – голíвка ребрá; crista capituli –

резец

грéбінь голíвки; tuberculum costae – ре
брóвий горбóк; collum costae – шя реб
рá (ребрóва шя); angulus costae – кут
ребрá (ребрóвий кут); tuberculum scaleni
(Lisfranci) – Лісфрáнків драбнчастий гор
бóк; sulcus costae – ребрóвий рівчáк.
ребрышко – ребéрце, -рця.
ревакцинация – перещéплювання, ревак
цинáція.
ревень (Rheum) – рéвінь, -веню.
ревматалгия (rheumatalgia) – ревматалгíя,
ломцéвий біль.
ревматизм (rheumatismus) – ревматзм, -му;
ревматзма, -ми; ломéць, -мця; гостéць;
rheumatismus musculorum acutus – м’яс
нéвий гóстрий ломéць (ревматзм); rhe
umatismus articulorum acutus – гóстрий
суглóбовий ломéць (ревматзм); rheuma
tismus articularis chronicus (arthritis de
formans) – хронíчний (довготривáлий) ло
мéць (ревматзм) (суглóбиця нíвечна);
rheumatismus gonorrhoicus – ломéць (рев
матзм) гонорóйний (збуровй).
ревматический (rheumaticus) – ревма
тчний, ломцéвий; arthritis rheumatica –
суглóбиця ревматчна (ломцéва).
регенерация (regeneratio) – регенерáція,
відрóдження.
регистрация – реєструвáння, регіструвáння.
регистрировать – реєструвáти.
регресс – регрéс, -су; занéпад, -ду; зáник, -ку.
регрессивный – регресвний, заникóвий.
регулирование – регулювáння.
регулировать – регулювáти.
регулы (menses) – мíсячка, мíсячне.
регулярный – регулрний, улáднений.
регулятор – регултор.
редкий – рідкй; (редко встречаемый) –
рідкй, незвичáйний.
redressement – випростóвування (скрв
лень).
редковатый – рідкувáтий; óбрідний.
редковолосый – рідковолóсий.
редукционное деление – редукцíйний пó
діл.
резаний – рíзаний, порíзаний.
резать – рíзати.
резекция (resectio) – втин, резéкція; ре
зекция ребра (resectio costae) – резéкція
(втин) ребрá (ребрóвий), вирíзування
ребрá.
резервуар – резервуáр, -ру; (для воды) –
водозбíр, -бóру; водóйма; (для рыбы) –
сáджал[в]ка.
резец, -зцы (dens incisivus) – різáк, -ка;
(множ.) – різак.
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резина (gummi elasticum) – ґýма; резин
ный – ґýмовий.
резистенция – резистéнція; óпір, -пóру.
резкий – різкй, гóстрий, пркрий; (голос) –
вересклвий, пронзливий.
резонанс – резонáнс, -нсу; вíдголос, -су;
вíдгук, -ку.
резонатор – резонáтор, -ра; голоснк, -ка.
резорпция (resorptio) – резóрпція, вбирáння,
втгування, всмóктування.
резорцин – резорцн, -ну.
результат – нáслідок, -дку; результáт, -ту.
реконвалесценция (reconvalescentia) – ви
дýжування, вдужання.
ректификация (rectificatio) – ректифікáція,
чщення; rectificatus – очщений.
ректовагинальный (rectovaginalis) – кут
нчно-пíхв’янй (пíхвовй).
ректококцигопексия (rectococcygopexia) –
прикрíплення (пришивáння кутнí до кýп
рика); ректококцигопексíя.
ректопексия (rectopexia posterior) – при
крíплення зáдньої стíнки кутнí, ректопе
ксíя.
ректоперинеоррафия (rectoperineorrhaphia) –
зшивáння кутнí й перемíжжя; ректопери
неорафíя.
ректопластика (rectoplastica) – ректоплáс
тика, оператвне звузíння кутнí.
ректороманоскопия (rectoromanoscopia) –
ректоромáноскопíя, освíтлювання й óгляд
кутнí й сигмувáтої кшки.
ректоскоп (rectoscop) – ректоскóп, прлад
для освíтлювання кутнí.
ректоскопия (rectoscopia) – ректоскопíя, ос
вíтлювання й óгляд кутнí.
ректотомия (rectotomia) – рóзтин кутнí,
ректотомíя.
рельефный – рельфний.
ремесло – ремествó; ремеслó, рукомеслó.
ремонтирование – ремонтувáння.
ремонтировать – ремонтувáти.
ren mobilis – мандрíвна нрка; рухлва,
блукáюча нрка.
рентгенизация (roentgenisatio) – рентґену
вáння.
рентгеноскопия (roentgenoscopia) – рентґе
носкопíя, рентгеноóгляд, -ду.
репа (Brassica rapa) – рíпа.
репозиция (repositio) – репозція; запрáв
лення, впровáдження.
ресница, -ы (cilium) – вíя; -ії; (с длинными
ресницами) – довговíй.
ресничка мерцательная – мигýчка.
ресничка (fimbria) – торóчка; (fimbriae tu
bae) – трубовí торочк.

ринолит

ресничный (ciliaris) – війкóвий, вийовй.
респиратор (respirator) – респірáтор, пр
лад для вдихáння.
restitutio ad integrum – поворóт до пер
вíсного стáну.
ретенционная киста (retentionis cysta) –
ретенцíйна кістá.
ретинит (retinitis) – ретинíт, -ту; сітківнця;
retinitis syphilitica – ретинíт сифілітчний
(сітківнця пранцьовá).
реторта – ретóрта, хемíчна бáнька.
ретробульбарный (retrobulbaris) – поза
бульбóвий.
retroflexio uteri – загн урáзу назáд.
ретротонзиллярный абсцесс (abscessus
retrotonsillaris) – абсцéс (гнойовк) поза
мигдáликовий.
retroversio uteri – нáхил урáуз назáд.
рефлекс (reflex) – рефлéкс, -су; вíдрух, -ху;
коленный рефлекс – колíнний рефлéкс
(вíдрух).
рефлекторный (reflectorius) – рефлектóр
ний, відрухóвий.
рефлектор (reflector) – рефлéктор, відбивáч.
рефракция (refractio) – рефрáкція, залóм
лення, перелóмлення.
рецепт – рецéпт, -ту; прпис, -су.
рецидив – рецидив, -ву; поворот, -ту; на
ворот.
речь – мóва; (слово) – промóва.
решетчатый (cribrosus, cribriformis, eth
moidalis) – решíтчастий, ситкувáтий; (os
ethmoidale) – решíтчаста (губчáста) кíс
тка; (lamina cribrosa) – ситкувáта плáтівка.
ржавчина – [і]ржá, -жí.
ржаветь – ржавíти; ржавый – [і]ржáвий.
ригидность (rigiditas) – ригíдність, тяжко
рухóмість, стужáвілість, заклклість, -ло
сти.
ригидный (rigidus) – ригíдний, заклклий,
тяжкорухóмий.
риналгия (rhinalgia) – риналгíя, носовй
біль.
ринейринтер (rhineurynter) – ринейрнтер;
прлад для носовóї кровотéчі.
ринит (rhinitis) – ринíт, нéжит[ь]; rhinitis
acuta – гóстрий нéжить; rhinitis pseudomem
branacaea – нéжить нóса позірноволокнс
тий; rhinitis chronica atrophica – атрофíч
ний, хронíчний (довготривáлий) нéжить
нóса; rhinitis chronica hypertrophica –
гіпертрофíчний (вибулий, перерóщений)
хронíчний нéжить нóса; rhinitis foetida, s.
ozaena – нéжить нóса сморíдний.
ринолит (rhinolithom) – ринолíт, носовй ка
мінéць.
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ринопластика (rhinoplastica) – риноплáс
тика, штукувáння нóса.
риноррагия (rhinorrhagia) – носовá кро
вотéча, ринорагíя.
риноррафия (rhinorrhaphia) – ринорафíя,
зшивáння нóса.
ринофарингит (rhinopharyngitis) – носо
проликóвий катáр; ринофранигíт.
риносклерома (rhinoscleroma) – риноскле
рóма; (ствéрднення нóсу).
риноскопия (rhinoscopia) – риноскопíя,
óгляд нóсу.
ринофима (rhinophyma) – ринофíма (шиш
кувáтий нíс, вкртий злучнотканнними
розрóщеннями та розшреними лойов
ми залóзами).
рис (Oryza) – риж, -жу; рисовый – ржовий.
ритм – ртм, -му; рóзмір, -ру.
ритмический – ритмíчний.
ровный – рíвний; (движение) – рíвний,
плавкй.
рог – ріг, рóгу.
роговица (cornea) – рогíвка; vertex corneae –
рогівкóвий завíй; limbus corneae – ро
гівкóвий пруг; epithelium corneae – рогів
кóвий епітéлій.
роговой – роговй; роговое вещество – ро
гівнк, кератн, -ну.
род – рід (рóду).
родильница – породíлля, родíлля, поліж
нця.
родильный (puerperalis) – породíльний, по
лóговий, породóвий; febris puerperalis –
породóва гарчка.
родильный дом – породíльний буднок;
поліжнчий зáклад, буднок поліжнчий.
родимчик (eclampsia puerilis) – дитнець.
родничок – тíм’ячко; кринчка.
родовой – родовй; родовые боли – ди
тнський біль; родовые схватки – пе
рéйми.
родовспомогательный – родивопомічнй,
поліжнчий.
родовспомогательный приют – поліжн
чий притýлок.
родственность – спорíдненість, -ности.
родственный – спорíднений, рíдний; род
ственное явление – спорíднене вище.
родство – спорíднення; (кровное) – крéв
ність, -ности.
роды (partus) – пóлóги, рóдиво; перед ро
дами – на пóступі; послеродовой пе
риод – післяполóговий перíод.
Roentgen’овские лучи – Рентгéнове про
мíння.
рожа (erysipelas) – бешха; рожистый – бе

рукоятка

шховий; erysipelas puerperalis – бешха
породóва.
рожать, родить – родти, породти, вро
дти; -ся – родтися, вродтися, народ
тися.
рожающая – поліжнця.
рождаемость – народмість.
рождение – нарóдження.
роженица – родíлля, породíлля.
розеола (roseola) – розéола, червóна плмка;
roseola syphilitica – розéола (червóна пл
ма) сифілітчна (пранцьовá).
розовый – рожéвий; розовое масло –
рожáна олíя.
ромашка – ромéн, -ну; романець, -нця; ро
машковый – ромéновий.
Romberg’a симптом – Ромбéргів симптом,
(ознáка).
рослый – рóслий; (о растен.) – бýйний, гін
кй.
рост - зріст (зрóсту), ріст (рóсту); ростом –
на зріст.
росток – кíлець, кóлець; пáрост, -росту; пус
кать ростки – кíльчитися, покíльчитися.
рот – рот (рóта); устá; ротик – ротóк.
ротовая полость (cavum oris) – ротовá
ямна.
ртутный – живосріблóвий, живосрíбний;
ртутная мазь (unguent. hydrarg.) – полі
тань, -ни.
ртуть (hydragyrum, mercurius) – живе сріб
ло; ртуть, -ти.
ртути окись – одноóкис живого срíбла; жи
восріблóвий óкис.
ртути закись – живосріблстий óкис; пів
óкис живóго срíбла.
рубець (cicatrix) – шрáм; блзна, пруг; по
крытый рубцами – близнувáтий; рубцы
от оспы – ряботння.
рубить – рубáти.
рубленный – рýбаний, порýбаний.
рубцеватый – шрамувáтий.
рубцевание – ушрамувáння, заблзнення.
рубчик (cicatricula) – шрáмчик.
рубцовый – шрáмовий.
рудиментарный (rudimentarius) – рудимен
тáрний, недорозвнений, зáродковий.
рука (manus) – рука; (правая) – правця;
(левая) – лівця; (недоразвитая и остаток
отрезанной) – ккіть; под рукой – на
пóхваті; под руку – під плечé.
рукоблудие, рукоблудство – солодувáння,
солодíйство.
рукоятка (manubrium) – дéржално, дер
жáк; (manubrium sterni) – грудннне дéр
жално.

ruptura colli uteri

– 134 –

ruptura colli uteri – розрв (уверéд) урá
зової шйки.
рыбий – рб’ячий; рыбий жир – рб’ячий
жр; трін (трóну); трин.
рыльце (orificium) – вíчко; (orificium uteri) –
урáзове вічко.
рыхлеть – ставáти, крихкм, сипкм.
рыхлость – пýхкість, -кости; крхкість.
рыхлый – пухкй, крихкй.
рычаг – підóйма, важнця.
рябить – рябíти.
рябой – рябй.
рядом – пóруч, пóбіч.

С
S. = signa, signetur – зазнáч.
сабельный – шабéльний.
сабур (aloe) – алóй, сабýр.
саднить, ссаднить – саднти, зсаднти;
натирáти, натéрти; здирáти, зідрáти.
салазки – саночк, санчáта.
салат (Lactuca sativa) – салáта.
салициловая кислота (acidum salicylicum) –
саліцлова кислотá, саліцловий квас.
салициловой кислоты соль – саліцилáн,
-ну; саліцилáт, -ту.
салицин – саліцн, -ну.
сало (axungia, adeps) – сáло; (баранье) – лій
(лóю); (внутрен.) – здір (здóру); (свиное
топленое) – смáлець, -льцю.
салфетка – сервéтка; салфеточный – сер
вéтовий.
сальник (omentum, epiploon) – чепéць, -пц;
omentum minus – малй чепéць; omentum
majus – велкий чеп.; bursa omentalis –
чепцéва кишéня; recessus superior omen
talis – вéрхній (горíшній) чепцéвий зá
куток; recessus inferior omentalis – нжній
(долíшній) чепцéвий зáкуток; foramen
epiploicum (Winslowi) – чепцéвий óтвір
(Вінслóвів).
сальника воспаление (epiploitis) – чепцé
виця, запáлення чепц.
сальниковый (omentalis) – чепцéвий.
сальный (sebaceus) – сáльний; (о свече) –
лойовй; сальные железы – сáльні зáлози.
сальпингит (salpingitis) – запáлення Фалó
пієвої труб; сальпінгíт, трýбниця; hae
matosalpinx – гематосáльпінкс, кровов
лив в урáзову трубý; hydrosalpinx – гід
росáльпінкс, воднка урáзової труб;
pyosalpinx – гнойовлив в урáз. трубý.
сальпингооофорит (salpingooophoritis) –
сальпінгооофорт, -ту; запáлення (Фалоп.)

саркома

труб й ячника (трубояєчникóвиця).
salpingooophorectomia – втин ячника й
труб; сальпінгооофоректомíя.
salpingorrhaphia – зшивáння труб (урá
зової), сальпінгорафíя.
сальпингоэктомия (salpingoectomia) – тру
бовтин, -ну; втин труб (Фалóпієвої).
самец – самéць, -мц.
самка – самця, сáмка.
самоанализ – самоаналíза.
самовнушение – самонавíювання, самона
вíяння.
самодвижущийся – саморýшний.
самодействующий – самодíйний.
самодеятельность – самодільність, -ности;
самодеятельный – самодільний.
самозарождение – самозарóдження.
самоистребление – самознщення.
самоистязание – самокатувáння, самомор
дувáння.
самолюбие – самолбство.
самооплодотворение – самозаплíднення.
самоотравление – самоотруння.
самопоедание – самодство.
самопроизвольный (spontaneus) – само
вíльний.
саморазвитие – раморóзвиток, -тку.
саморазложение – раморóзклад, -ду.
самосветящийся (сущ.) – самосвíт, -ту.
самосохранение – самоохорóна, самоза
хóвáння, самоощáдність.
самоубийство – самогýбство, самовбвство.
Див. “suicidium”.
самоубийством покончить – смерть собí
заподíяти.
самоубийца – самогýбець, -бця; самовб
вець.
самоуничтожение – самознщування, са
мознщення.
самочувствие – самочутт, самопочутт.
санатория – санатóрія; санаторный – са
натóрний.
сангвинический (sangvinicus) – сангві
нíчний, кровстий, гарчекрóвний.
санитария – санітарíя; санитарный – са
нітáрний.
сап (malleus) – сап, -пу; носатзна.
сапрофиты (saprophytae) – сапрофíти, не
шкідлві гнилві (гниттьовí) бактéрії.
сардонический (sardonicus) – сардонíчний,
злíсноглумлвий.
сарколемма (sarcolemma) – сарколéма, ом’з
зя.
саркома (sarcoma) – саркóма, м’ясáк; sarcoma
uteri – саркóма урáзу (урáзова); sarcoma
mediastini – саркóма межистíння.

сахар

– 135 –

сахар (saccharum) – цýкор, -кру; сáхар, -ру;
с. виноградный – виногрáдний цýкор;
с. тростниковый – тростнний, трости
нóвий цýкор; с. молочный – молóчний
цýкор, лактóза; с. свинцовый – олив’ний
цýкор; с. крахмальный – крохмáльний
цýкор.
сахарный – цукрóвий; сахарная болезнь –
(diabetus mellitus) – цукросéччя, цукрíв
ниця спрáвжня; цукрóвий діябéт.
сахарин (saccharinum) – сахарн.
сахаристый – цукрувáтий, цукровтий.
сахарное мочеизнурение – див. “диабет”.
сахариметр – сахаримéтр, цукромéтр.
сберегать, сберечь – ощáдж[ув]ати, оща
дти; зберігáти, зберегт; (здоровье) –
шанувáти здорóвля (здорóв’я).
сбивчивость – плýтаність, -ности; плута
нна, безлáдність, замішáння.
сближать, сблизить – зближáти, зблзити.
сближение – зблження, наблження.
сбривать, сбрить – згóлювати, зголти.
свалка (свалочное место) – смíтник, -ка.
сварливый – сварлвий, сваркй, чварувá
тий.
сведение (contractura) – контрактýра, стг
нення, звéдення, (сколíчення).
свежий – свíжий.
свежеть – свіжíшати, свіжíти.
свекла (Beta vulgaris) – бурк; свеклович
ный – бурякóвий.
свербеть – свербíти.
сверление – свердлíння, вертíння.
сверлить – свердлти.
свернувшийся – зсíлий; (о крови) – скипí
лий.
сверток – зáгусток (крови); (вещей) – клý
нок, -нка; (материи) – сувíй, -вóю.
свертывание (coagulatio) – зсідáння, зцíп
лення, тужáвіння.
свертываться, свернуться (о молоке) –
зсідáтися, зсíстися; (о крови) – тужáвіти;
створаживаться – вýрдитися.
сверхестественный – надприрóдни[і]й.
сверхштатный – позаштáтний.
свет – свíтло, -ла; світ, -ту; (электрический) –
електрчне свíтло; (солнечный) – сóнячне
свíтло.
светильный газ – світльний газ.
светить, -ся – світти, -ся.
светловолосый – ясноволóсий.
светлоглазый – ясноóкий.
светлокоричневый – рудувáтий, ясноцина
мóновий.
светлый – снй.
светляк (lampiris) – світлк, -кá; блищáк, -кá.

сводить

светобоязнь – світложáх, óстрах до свíтла.
светолечение – світлолікувáння.
светоощущение – світлочутт.
светочувствительность – світлочутлвість,
-вости; світлочутт.
светочувствительный – світлочутлвий,
світлочýлий.
светящийся – сйний, блискýчий.
свеча, свечка – свічá, свíчка.
свечение – світíння.
свешиваться, свеситься – звисáти, звснути.
свивание – сповивáння.
свивать, свить – звивáти, звти; пеленать –
сповивáти, сповти.
свидетель – свíдок, -дка; свидетельница –
свíдка, -ки.
свидетельство – посвíдчення, свідóцтво.
свидетельствование – свíдчення, свідку
вáння.
свидетельствовать – свíдчити, свідкувáти,
посвíдчити.
свинец (plumbum) – óливо.
свинка (parotitis epidemica) – свнка, ко
ловýшниця, привýшниця; periparotitis –
опривýшниця; свинка морская – мор
шáк; пац морськé.
свинца окись – одноóкис óлива, óкис óлива.
свинцовый – олив’ний; с. белила – оли
в’ний біль; блéйвас; с. сахар – олив’ний
цýкор; с. мыло (пластырь) – олив’не
мло.
свирепствовать – лютувáти.
свислый – звслий, висчий.
свих – ввих, -ху.
свихивать, свихнуть – звихáти, звихнýти;
ввихнути.
свищ (fistula) – норця, фíстула; fistula ani –
норця відхідникóва, відхóдова; н. від
хідникá; fistula dentis – н. зубовá; f. inter
costalis – н. міжребéрна; f. perinei – н.
перемíжжя; f. recti – н. кутнці, н. кут
нчна; f. recto-vaginalis – н. кутнчнопíхвовá; f. sacci lacrimalis – н. слíзного
міхурц, f. utero-intestinalis – н. урáзовокишкóва; f. uteri – н. урáзова; f. vesicorecto-utero-vaginalis – н. сéчнико-кутнчноурáзово-пíхвовá.
свищевой – норицéвий; больной фисту
лой – норчуватий (Грінч.).
свободный – вíльний; с. кислота – вíльна
кислотá.
свод (arcus, fornix) – дугá; склепíння; fonix
vaginae – склепíння пíхв’янé (пíхвовé);
arcus pubis – соромíтна дугá.
сводить, свести – звóдити, звéсти; (руки,
ноги) – судóмити; кóрчити.

сводообразный
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сводообразный – склепстий, дужнй.
сводчатый – дужнй.
своевременный – вчáсний; своевремен
ность – вчáсність, -ности.
своеобразный – своєрíдний.
свойственный – властвий.
свойство – властвість, -вости.
связка (ligamentum) – звзка, в’зло; го
лосовые с. (ligamenta vocalia) – голосовí
звзки, голосник.
связочный – звязковй, в’язковй.
связывание – звзування, в’язáння.
связывать, связать – звзувати, звязáти.
сгарание – пáлення, горíння.
сгарать, сгореть – горíти, згорáти, згорíти.
сгиб (flexura, plica) – залíм, -лóму; зáкрут,
зáгинка, змóршка; flexura duodeni – зá
крут дванадцятипáлої кшки; plicae semi
lunares coli – півмíсячні змóршки ободóвої
кшки.
сгибание – згинáння.
сгибатель (flexor) – згинáч, -ча; m. flexor po
licis brevis – корóткий палюхóвий згинáч.
сгибать, согнуть – згинáти, зігнýти.
сглазить – наврóчити, зурóчити.
сгорание – див. “сгарание”.
сгорбить – згóрбити; сгорбиться – згóрби
тися.
сгорбленный – згóрблений.
сгустившийся – згýслий, загýслий.
сгусток – зáгусток.
сгущаемость – з[а]гýсливість, -вости.
сгущать, сгустить – згущáти, згустти;
-ться – загусáти, загýснути.
сгущение – згýщення, згýщування.
сгущенный (condensatus) – загýслий, згýс
лий.
сдавление (compressio) – стиск, стискáння,
стски, зчáвлення; (стеснение в груди) –
стски в грýдях.
сдавливание – стскування, стискáння,
здáвлювання.
сдавливать, сдавить – стскувати, стис
кáти; стиснýти.
сдвиг, сдвигание – зрýшення, зсувáння.
сдвигать, сдвинуть – зсувáти, зсýнути; (с
места) – зрýшувати, зрýшити; -ться –
зсувáтися, зсýнутися; зрýшуватися, зрý
шитися.
сдвижной – зсувнй.
сдвинутый – зсýнутий.
сдирать, содрать – здирáти, здéрти зідрáти;
(кожуру) – злýщувати, злýщити; (шку
ру) – лупти, злупти; содранный –
здéртий, злýплений.
себоррея (seborrhoea) – себорéя, лоєтéча.

сердце

себорройный – себоройний, лоєтéчний.
сегмент – сéгмент, -ту; відлýка (Дубров.).
седалищный (ischiadicus) – сіднчний; ner
vus ischiadicus – сіднчний нерв.
седеть – світи.
седина – сивзна, сивинá.
седло (sella) – сідлó; sella turcica – турéцьке
сідлó.
седлообразный – сідлáстий.
седой – свий.
Secale cornutum – ріжк.
секвестр (sequestrus) – секвéстр, змертвíла
частна (кíстки).
секвестрация (sequestratio) – секвестрáція,
віддíлювання відмéрлих частн тканни.
секвестральный – секвестрáльний; секвес
трóвий.
секрет (secretum) – секрéт, -ту; видíлення.
секреторный (secretorius) – секретóрний,
видільнй.
секреция (secretio) – секрéція, видíлювання.
селезенка (lien, splen) – косá, -с; селезíнка,
сележíнь, (селеднка); hilus lienis – во
рóта кос; tunica serosa – сирóваткова
оболóна (опóна); capsula liеnis – капшýк
(кáпсула) коси; trabecula lienis – перéчки
кос; pulpa lienis – пýльпа (мезгá) кос;
penicilli – щіточк; noduli lymphatici lie
nales (Malpighii) – лімфатчні вýзлики
кос (Мальпíгієві).
селезенки воспаление (splenitis) – спленíт;
селезінковця, запáлення селезíнки, запá
лення кос.
селезеночный (splenicus) – селезíнкóвий,
сележнéвий, сележіньóвий.
селитра (kalium nitricum) – салíтра; ка
лиева с. – потáсова (калíйна) салíтра;
натронная или чилийская с. – чилíйська
або сóдова салíтра.
семенной (seminalis) – насíнний, насін
нéвий, насінньовй.
семя (semen) – сíм’я, насíння.
семя (sperma) – сíм’я, -мя; ріжéння, спéрма.
семяистечение – винасíнення, вплив
насíння.
семяной – сім’янй.
семявыносящий проток (vas deferens) –
сім’яодвіднй прохíд.
сера (sulfur) – сíрка; ушная сера (cerumen) –
вушнá сíрка; зáтичка вушнá (з сíрки);
выкуривание серой – висіркóвування.
сердечный (cardiacus) – серцéвий.
сердце (cor) – сéрце; basis cordis – оснóва
сéрця; apex cordis – вершóк сéрця (сер
цевй); sulcus longitudinalis anterior et po
sterior – перéдній та зáдній поздóвжній

сердцебиение
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рівчáк; sulcus coronarius – вінцéвий рівчáк;
pericardium – перикáрдій, осéрдя, надвíрня
серцевá оболóна; liquor pericardii – рідинá
(плин) осéрдя (осéрдна); epicardium –
епікáрдій, надсéрдя; myocardium – міо
кáрдій, м’яснéва серцевá оболóна; endo
cardium – внýтрішня (середóва) серцевá
оболóна, ендокáрдій; ventriculus cordis –
шлýночок серцевй; atrium cordis –
передсéрдя; auricula c. – вýшко серцевé;
ostium arteriosum – артерíйне грло; tra
beculae сorneae – м’яснéві перéчки; vor
tex cordis – завíй серцевй; chordae ten
dineae – сухожлкові (тягловí) стрýни;
mm. papillares – пипковí мýскули; trigona
fibrosa – фібрóзні трикýтники; annuli fib
rosi – фібрóзні каблучк.
сердцебиение (palpitatio cordis) – серцебит
т; зáколот, тóкіт сéрця.
сердцевидный – серцювáтий.
серебро (argentum) – срíблó; окись се
ребра – сріблóвий óкис; півóкис срíбла.
сернистый – сірчáстий, сірчстий; кислота
с-ая – сірчста кислотá; сірчстий квас.
сернокислая соль, калий серн. – сірчáн
потáсу (потáсовий) сульфáт кáлія (ка
лíйний); натрий с. – сірчáн сóди (сóдо
вий), сульфáт нáтрія (натрíйний).
сероводород – сірковóдень; сірчáк вóдня.
серный (sulfuriсus) – сірчáний; серная кис
лота (acidum sulfuricum) – сірчáна кис
лотá, сірчáний квас.
серные воды – сірчáні вóди.
серозный (serosus) – сирóватний; tunica se
rosa – сирóватна оболóна (опóна).
сероглазый – сіроóкий.
серповидный (falciformis) – серпувáтий.
сесамовидный (sesamoideus) – сочевчний;
ossa sesamoidea – сочевчні кістк.
сетчатка (retina) – сіткíвка (ретна); pars
optica retinae – зоровá (оптчна) част
ныа сіткíвки; ora serrata – зубчáстий край;
pars ciliaris retinae – війковá частна
сіткíвки; papilla n. optici – ппка зоровóго
(оптчного) нéрву; excavatio papillae n.
optici – заглбина ппки зоровóго нéр
ву; macula lutea – жóвта плма; fovea
centralis – центрáльна мка; vasa sanguinea
retinae – кров’янí жли сіткíвки; circulus
vasculosus n. optici (Halleri) – жльне кóло
зоровóго (оптчного) нéрву (Гáллерове);
arteriolae et venulae retinae – артéрійки та
вéнки сіткíвки.
сетчатки воспаление (retinitis) – див. “ре
тинит”.
сетчатый (reticularis) – сітчанй.

симблефарон

сеткообразный (retiformis) – сіткувáтий.
сеть (rete, reticulum) – сіть, -ти; сíтка; (боль
ничная, водопроводная) – мерéжа.
сечение (sectio) – рóзтин, -ну; розрíз, -зу;
розтинáння.
сжатие – стиск, -ску; стснення, стýлення.
сжатость – стслість, -лости.
сжатый – стснений, стýлений, здáвлений;
сцíплений (зубы). Див. “сжимать”.
сжечь – спалти.
сжигание – спáлювання, спáлення.
сжигать, сжечь – спáлювати, спалти; (о
мног.) – попалти.
сжимаемость – стискáльність, -ности.
сжимаемый – стискáльний, стскуваний.
сжимание – стскування, стискáння, стс
нення.
сжимать, сжать – стискáти, стиснýти; здáв
лювати, здавти; (губы, кулак) – стýлю
вати, стулти; (зубы) – зцíплювати, зцí
пити, зацíпити.
сжиматель – стискáч, -чá.
сжиматься, сжаться – стискáтися, стул
тися; стиснýтися, стултися, зцíпитися.
сибирская язва (pustula maligna) – телíй,
-і; сибíрка.
сивушное масло – спиртовй недогíн, -гóну.
сигара – сигáра.
sigmoiditis – сигмоїдт, -ту; запáлення
сигмувáтої кшки (ободóвої).
сигнатура (signatura) – сигнатýра, ознáчення.
сиделка – доглдачка, сидíлка.
сидение (место) – сидíння; (действие) – си
дíння, сдження; (продолжит) – сидн;
в сидячем положении – навсдячки,
сдячи.
siderosis pulmonum – запорóшення легéнів
залíзним пóрохом; сидерóза; легéниця
залíзопорошлва.
сидячий – сидчий; ванны сидячие – си
дчі вáнни (купéлі).
сикоз (sycosis) – сикóза, запáлення воло
сянх мішéчків, волосéць; sycosis para
sitaria = mentagra – сикóза паразтна (па
разтова), сикóза від грибкá trichophyton
tonsurans, волосéць паразтовий; sycosis
vulgaris – сикóза звичáйна, волосéць зви
чáйний.
сила (vis) – сла; міць (мóци); змóга, снагá;
через силу – над слу; терять, потерять
силу – безсліти, вснажитися, стрáтити
слу.
симбиоз (symbiosis) – симбіóза, співжитт.
симблефарон (symblepharon) – симблефа
рóн, зрóщення повíк з óком; зрóщення
сполучнí повíк з óчною сполучнéю.
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симметрический (symmetricus) – симет
рчний.
симметрия (symmetria) – симетрíя.
симпатический (sympathicus) – симпатч
ний; співчýйний; systema nervorum sympa
thicum – симпатчна нервóва систéма.
симптом (symptomus) – симптóм, -му; оз
нáка.
симулянт – симулнт, -та; симулянтка –
симулнтка; прикдько (людна, що вда
хвóрого).
симуляция (simulatio) – симулція, прик
дування, удавáння.
симфизис (symphysis) – симфíза, зрóщення;
symphysis ossium pubis – зрóщення соро
мíтних кістóк.
синартроз (synarthrosis) – синартрóза, не
рухлве сполýчення кістóк.
синдесмоз (syndesmosis) – синдесмóза,
злýчно-тканнне сполýчення.
синеватость – синювáтість, -тости.
синеватый – синювáтий, синвий.
синерод (cyanum) – цін, -ну; синéць, -нц.
синеть, посинеть – синíти, посніти.
синехия (synechia) – синехíя (злíплення),
зрóщення.
синий (cyaneus) – сній; синий камень –
сній кáмінь, синк.
синильная кислота (acidum cyanicum) –
сня кислотá; сній квас, цінова кислотá.
синкопе (syncope) – снкопе; глибóка не
притóмність, -ности; раптóва смерть від
серцевóї паралíзи; syncope puerperalis –
снкопе породóве.
синовия (synovia) – синóвія (суглóбове мас
тво).
синовит (synovitis) – синовíт, запáлення си
новільної оболóни; суглóбиця омáсна,
омáс[т]ниця; synovitis chronica – синовíт
хронíчний (довготривáлий); омáсниця
хронíчна (довготривáла), суглóбиця омáс
на хронíчна (довготривáла); synovitis go
norrhoica – синовíт гонорóйний (збуро
вй), омáсниця збуровá; synovitis rheu
matica – синовíт ломцéвий, омáсниця
ломцéва; synovitis syphilitica – синовíт
пранцьовй (сифілітчний), омáсниця
пранцьовá; synovitis tuberculosa – синовíт
горбковчний (туберкульóзний), омáсни
ця горбковчна, суглóбиця омáсна гор
бковчна.
синовияльный (synovialis) – синовільний;
stratum synoviale – синовільний шар.
синус (sinus) – див. “пазуха”.
синузит (sinusitis) – синузт, запáлення за
тóки.

скапулоэктомия

синхондроз (synchondrosis) – синхондрóза,
хрящовá злýка.
синхрония (synchronia) – синхронíя, одно
часóвість, -вости.
синька – снька.
синюха (cyanosis) – снява.
синяк – синк, -ка; синéць, -нц.
сиплость – хрплість, -лости; хриплвість.
сиплый – хрплий, хриплвий.
siriasis – сиріза, оголóмшення сóнячне, ого
лóмшення тепловé.
сирингомиэлия (syringomyelia) – сирин
гомієлíя, утвóрення щілн (дуплнок) у
хребтóвому мóзку.
сироп (syropus) – сирóп, -пу.
система – систéма, уклáд, -ду.
систематизировать – систематизувáти; сис
тематизация – систематизáція, упоряд
кувáння.
системный – систéмний; систематичес
кий – систематчний.
систола (systola) – сстола, стискáння, стя
гáння.
систолический – систолíчний.
сифилидология (syphilidologia) – вчéння
про прáнці; сифілідолóгія.
сифилиды (syphilides) – сифілíди, пранцьовí
всипки (шкірянí).
сифилис (syphilis = lues) – сфіліс, -су; прáнці,
-ців; с. первичный – первíсний сфіліс
(прáнці); с. вторичный – вторнний,
секундáрний; с. третичный – третнéвий
сфіліс; с. печени (hepatitis syphilitica) –
печінкóвиця сифілітчна (пранцьовá);
с. гортани (syphilis laryngis) – сфіліс
(прáнці) горлнки (горлнковий); lues
congenitus – сфіліс (прáнці) урóджений;
syphilis neonatorum – сфіліс (прáнці) на
роджéнців; lues cerebro-spinalis – сфіліс
(прáнці) спинно-мозковй.
syphilis d’emblée – прáнці без первíсного
болякá (без первíсної вирáзки).
syphilis insontium – прáнці неполовí.
syphilis postconceptionalis – зарáження
прáнцями післ заплíднення.
сифилитик – сифілíтик, -ка; пранцювáтий;
сифилитичка – сифілітчка; пранцювáта,
-тої.
сифилитический (syphiliticus) – сифіліт
чний, пранцьовй.
scabies – див. “чесотка”.
скалистый – скелстий, скелстий.
скалпель – скáлпель, -ля; різéць, -зц.
скапулярный (scapularis) – див. “лопаточ
ный”.
скапулоэктомия (scapuloectomia) – втин
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лопáтки, скапулоектомíя.
скарификатор (scarificator) – скарифікáтор,
ніж для насікáння.
скарификация (scarificatio) – скарифікáція,
насікáння, карбувáння.
скарлатина (scarlatina) – шкарлятна.
скарлатинозный (scarlatinosus) – шкар
лятнний; febris scarlatinosa – гарчка
шкарлятнна.
скарлатиноид (scarlatinoid) – шкарлятинóїд,
так звана “четвéрта хорóба”, Dukes’ова
хорóба.
скашивать, скосить (траву) – скóшувати,
скости; (глаза, рот) – кривти, скривти.
скважина – щілна, щілнка, шпáра, ска
лýбина, дíрка.
скважистость – шпарувáтість, -тости; дір
кувáтість.
скважистый – шпарувáтий, діркувáтий,
дірчáстий.
сквозной (penetrans) – [с]крізнй, нáскріз
ний.
сквозник – прóтяг, -гу; брýя, -ї.
скелет – кістк, -ка; шкелéт, -та.
скипидар (oleum terebinthinae) – шпигинáр,
-ру; терпентн, -ну; терпентна; скипи
дарный – шпигинáровий.
скисать, скиснуть – скисáти, скснути;
(створожиться) – зсідáтися, зсíстися,
звýрдитися.
скисший – скслий.
складка (plica) – змóршка, бржа, згóртка,
збíрка; plicae transversales recti – поперéчні
змóршки кутнці.
складчатый – збóристий, брижувáтий.
склеивание (agglutinatio) – склéювання, злíп
лювання, зцíплювання.
склеивать, -ся, склеиться – склéюватися,
склéїтися; злíплюватися, зліптися.
склера (sclera) – білчáнка, склéра.
склерема (sclerema) – склерéма, задубíлість
шкíри, здебéлення шкірянé; sclerema neo
natorum – склерéма народжéнців, за
дубíлість підшкýр’я мáйже всьогó тíла
(з одночáсним пригнíченням фýнкцій
жвлення й вміни матéрій).
склерит (scleritis) – склерт, білчанкóвця,
білчанця.
склеродермия (sclerodermia) – склеродер
мíя, шкуроздебéлення, здебéлення шкý
ри, задубíння шкірянé.
склероз (sclerosis) – склерóза, здебéлення,
увáпнення.
sclerosis multiplex, sive disseminata (sclé
rose en plaques disseminées) (фр.) – скле
рóза числéнна, склерóза розкдана, скле
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рóза блящáта.
sclerosis amyotrophica lateralis – склерóза
аміотрофíчна бічнá.
sclerosis membranae tympani – склерóза
(здебéлення) барабáнної (бубéнної) перé
тинки.
склерозироваться – склерозувáтися.
склонность – нáхил, -лу; схльність, -нос
ти; пóтяг, -гу; охóта.
склянка – шклнка, склнка, слóїк, -ка;
плшечка.
скобление – скромáдіння, скромáдження.
скоблить, выскоблить – скромáдити, вс
кромадити; скребт, вскребти.
скованность – скýтість; закýтість, -тости.
сколиоз (scoliosis) – сколіóза, збóчення
хребтá; скрвлення хребтá вбік.
сколиолордоз (scoliolordosis) – сколіо
лордóза, с[в]крвлення хребтá вбік і
вперéд.
скользкий (lubricus) – слизькй, сковзькй,
ковзькй.
скопец (castratus) – кастрáт; валáх, халаш
тáн.
скопить – валашáти, вихолóщувати.
скопия (scopia) – скопíя, óгляд, -ду.
скопление – скýпчування; (сов.) – скýп
чення.
скопляться, скопиться – скýпчуватися,
скýпчитися; збирáтися, зібрáтися.
скопчество – скопéцтво.
скорбут (scorbutus) – цингá, с[ш]кóрбут, -ту;
гнилéць, -льц.
скорбутный (scorbuticus) – с[ш]кóрбутний,
гнильцéвий.
скорлупа – лушпна, лушпáйка; (твердая) –
шкаралýпа, шкаралýща.
скорняжный – кушнíрський, гарбáрський,
чинбáрський.
скоропостижный – нáглий, раптóвий; ско
ропостижная смерть – нáгла смерть.
скоропреходящий – скороминýчий, недов
гочáсний, недовготривáлий.
скорость (celeritas) – швдкість, -кости;
скóрість, -рости; хýткість.
скоротечный (floridus, fugans) – бистроплн
ний, невпнний; скоротечная чахотка –
(phtisis florida) – невпнні сухóти.
скот – худóба, скот, -ту; товáр, -ру; бдло.
скота падеж – падíж товáру, худóби, помí
рок.
скотома (scotoma) – скотóма, тéмна плма
в пóлі зóру, невдячка в пéвній частні
пóля зóру.
скрежетание, скрежет – скреготáння, скрé
гіт, -готу.
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скрежетать – скреготáти.
скрещивание – парувáння.
скрещивать, скрестить (случать) – спарó
вувати, парувáти, спарувáти.
скрофулез (scrophulosis) – скрофульóза, зо
лотýха.
скрофулодерма (scrophuloderma) – золо
тýшні вузлсті набрякáння під шкýрою.
скрученный – скрýчений, закрýчений, зсý
каний.
скручивание (torsio) – закрýчування, зсý
кування, скрýчування.
скручивать, скрутить – скрýчувати, скру
тти.
скрытность – скртість, -тости; потáйність,
потайлвість.
скрытый (latens) – захóваний, прихóваний.
скудоумие – недоýмство.
скула (zygoma) – влиця; выступающие
скулы – пащéки.
скуловой (zygomaticus) – вличний.
скуловая кость (os zygomaticum) – вли
чна кíстка, влиця; facies malaris – щíчна
повéрхня; f. temporalis – висковá п.; f. or
bitalis – орбітáльна п.; processus tempora
lis – висковй пáросток; foramen zygoma
tico-orbitale – влично-орбітáльний óтвір.
скученность – скýпченість, -ности; скýп
чення.
слабеть, ослабеть – слабíти, слáбшати,
слабíшати, ослáбнути, знеслитися.
слабительное (purgans) – проноснé.
слабительная соль – гіркá сіль; епсонíт, -ту.
слабить – пронóсити, прочищáти.
слабогрудый – слабогрýдий, квологрýдий.
слабонервный (neurasthenicus) – неврасте
нíчний; (нервознемíжний, нерворозслáб
лений).
слабосилие – малослля, квóлість, -лости.
слабосильный – малослий, квóлий.
слабость – слáбíсть, -бости; недýжність,
квóлість, недолýжність.
слабоумие (dementia) – недоýмство.
слабоумный – недоýмкуватий; недóумок,
-мка; недóум, -ма.
слабый – слабй, квóлий, недýжий, недо
лýжний.
сладкий – солóдкий.
сладковатый – солодкувáтий.
сладострастие (libido, satyriasis) – пóхіть,
-хоти; похітлвість; хтвість, сласнóта.
сладострастный – похотлвий, пóхітний,
ярлвий.
сладость – солóдкість, -кости; (мн.) – соло
дóщі.
сламывать, сломать, сломить – злáмлюва

слизняк

ти, зламáти; злóмлювати, зломти; (пре
одолевать) – перемагáти, перемогт.
сланец – лупáк, -кá; сланцеватый – лупа
кувáтий; слюдяной сланец – лищакóвий
лупáк.
слечь – лягт (в лíжко).
следить – слідкувáти, стéжити, доглядáти,
пильнувáти.
следователь – слíдчий, -чого.
следствие (судебное) – слíдство; (резуль
тат) – нáслідок, результáт, -ту.
слеза (lacrima) – сльозá, -з.
слезливый – плаксвий; слезливость – пла
ксвість, -вости.
слезный (lacrimalis) – слíзний; apparatus
lacrimalis – слíзний апарáт; glandula lac
rimalis – слíзна зáлоза; ductuli excretorii
(gl. lacrimalis) – екскретóрні прóводи (слíз
ної зáлози); rivus lacr. – слíзний жолобóк;
lacus lacr. – слíзне óзеро; puncta lacrimalia –
слíзні крапк; ductus lacr. – слíзні прóводи;
papillae lacr. – слíзні пипк; ampula ductus
lacr. – áмпула слíзного прóводу; saccus lacr. –
слíзний мішóк; fornix sacci lacr. – склепíння
слíзного мішкá; ductus nasolacrimalis – но
совослíзний прóвід; plica lacrim. (Hasneri) –
слíзна змóршка (Гáснерова).
слезотечение (lacrimatio) – сльозотéча, сльо
зотíк, -оку.
слепень (tabanus bovinus) – сліпéнь, -пн;
сліпй óвід; oestrus bovis – ґéдз, -дза.
слепнуть, ослепнуть – слíпнути, ослíпнути,
отемнíти.
слеповатый – підслíпуватий, сліпéнький.
слепая кишка (intestinum coecum) – сліпá
кшка; червеобразный отросток слепой
кишки (processus vermiformis) – хроба
кóвий пáросток.
слепой – сліпй, сліпоóкий, незрчий, не
видчий.
слепота – сліпотá; куриная слепота (he
meralopia) – кýряча сліпотá, лунá; одержимый куриной слепотой – лунáвий.
сливание – зливáння.
сливающийся, сливной – зливнй, спли
внй.
сливки (молока) – вершк, -ків; сметáнка.
слизистый (mucosus) – слизовй; слизу
вáтий; tunica mucosa – слизовá оболóна
(опóна); слизистое брожение – слизовé
шумувáння; слизистые выделения женских половых органов – слизóти; железы слизистые – слизовí зáлози.
слизняк (moluscum) – слиз[н]к, -кá; улитка – слимáк; Althea officinalis – калáчики,
проскурк.
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слизь (mucus) – слиз, -зу, слизь, -зи; слизóта;
выделять слизь – слзити; покрыться
слизью – ослзнути.
слипание (adhaesio) – злíплювання, злíп
лення.
слипаться, слипнуться – злипáтися, злп
нутися.
слипчивый (adhaesivus) – злíпливий, злп
ний.
слитие – злитт.
слияние – сплив, -ву; зливáння; (соверш.) –
злитт; сполýчення.
сложение (constitutio) – склад, -ду; будóва;
сложение крепкое – міцнá будóва, кре
мéзна будóва; слабо сложенный – крих
котíлий.
сложный (compositus) – складнй.
слоистость – верствувáтість.
слоистый – верствувáтий, шарувáтий.
слой (����������������������������������������
stratum) – шар, -ру; верств�������������
á, -ви; �����
stratum corneum – роговй шар; верхний
слой – верхнк, -кá.
сломать – див. “сламывать”.
служитель – служнк, -кá; слугá, -г.
слух (auditus) – слух, -ху; потерять слух,
оглохнуть – занечýяти; повышенный
слух (auditus hyperacusis) – підвщене
почутт слýху; плохо слышать – недо
чувáти.
слуховой (acusticus) – слуховй; nervus acu
sticus – слуховй нерв; слуховая труба –
слýхавка, говірнá трубá.
случай (casus) – впадок, -дку; (неблаго
приятный) – пригóда; (удобный) – нагóда.
случать, случить – парувáти, спарувáти.
случка – парувáння, прпуск, -ску; спуск,
-ку.
слушать – слýхати.
слущивание (desquamatio) – злýщування,
злýщення, лýщення.
слущить – злýщити; слущиться – злý
щитися.
слышать, услыхать – чýти, почýти, учýти.
слышно – чýти, чýтно.
слюда – лищáк, -ка; лоснк, -кá; блиснк,
-кá.
слюна (saliva) – слна; salivatus – слнявий,
пíнявий, слинáвий; ptyalinum – слнник,
птіялíн.
слюнный (salivalis) – слнний; железа –
слнна зáлоза.
слюногонный – слногíнний.
слюнотечение (salivatio) – слинотéча, сли
нотíк, -тóку.
смазка (вещество) – маство, омáста, омáс
тка.

смыкать

смазывание – мáщення, мáзання, намáзу
вання.
смазывать, смазать – мáзати, змáзати; мас
тти, помастти; шмарувáти, пошмару
вáти.
смачивать, смочить – змóчувати, змочти.
smegma (praeputii) – смéгма, омáстка, масть
(переднєшкурковá).
смежность – сумíжність, -ности.
смежный – сумíжний; смежно – сумíжно.
смена – змíна, замíна.
смертельный (letalis) – смертéльний, смер
тéнний; с. исход (exitus letalis) – скін
(скóну); сконáння.
смертность (mortalitas) – смéртність;-нос
ти; смертéльність, -ности.
смертный – смéртний, смертéльний.
смертоносный – смертéльний, смертовй,
смертянй.
смерть (mors) – смерть, -ти; мнимая смерть –
завмерт; скоропостижная смерть – нáгла
смерть; при смерти – на вмертí.
смертоубийство – душогýбство, вбвство.
смесь – сýмішка, мішанна.
смех (risus) – сміх, -ху; (сильный смех) – рé
гіт, -готу.
смешение – змішáння, змíшка; (смесь) –
мішанна.
смешивать, смешать – змíшувати, змішáти.
смещать, сместить – зміщáти, змістти.
смещение (dislocatio) – змíщення; порýха;
здвиг; dislocatio uteri – здвиг з мíсця урáзу,
змíщення урáзу.
смирительный – ускрóмний, втихомрчий.
смола – смолá; (белая) – живця.
сморкание – сякáння.
сморкаться, сморкнуться – сякáтися, в
сякатися; шмаркáтися, вшмаркатися.
сморщенный – мóрхлий, змóрхлий; сморщенная почка – [з]мóрхла нрка.
сморщивание – змóрщування, мóрхлість,
-лости.
сморщиваться, сморщиться – змóрщу
ватися, змóрщитися; бржитися, побр
житися.
смотритель – доглдач, -ча.
смрад – смóрід, -роду; смрадный (������
foetidus) – сморíдний, смердчий, смердчий,
смородлвий.
смуглый – смáглий, смуглвий.
смущение (состояние) – збентéження, за
мішáння.
смыкать, сомкнуть – змикáти, зімкнýти;
стулти, стулти; злучáти, злучти; (гла
за) – заплщувати, заплщити; сплщу
вати, сплщити.
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смысл (способность) – рóзум, -му; тма;
глузд; (значение) – розумíння, знáчення.
смягчать, смягчить – м’якшти, зм’як
шти, пом’якшти.
смягчающий, смягчительный – пом’
кшуючий, пом’кшливий, м’якшýчий.
смягчение – зм’кшення, пом’кшення.
снабжать, снабдить – постачáти, постачти
(кому що).
снабжение – постачáння (кому чого).
снадобье (лекар.) – зíлля, лíки.
снаружи – зóкола, знадвóру, звéрху.
снаряжать, снарядить – наряжáти, знаря
дти, споряжáти, спорядти; лаштувáти,
налаштувáти; лáгодити, налáгодити.
снаряжение – лаштувáння, спордження.
снизу – знзу; спідспóду; зіспóду, від дóлу;
з дна.
сновидение – сон (сну, сна); сновддя, сóн
ні мáри.
сновидящий – сновдний.
снотворный – снотвóрний, снодíйний; сно
творные средства (narcotica) – снодíйні
осерéдники, (середник).
соблазнитель – спокýсник, -ка.
соблюдать, соблюсти – додéржувати, додé
ржáти; (приказ) – викóнувати, вконати.
соблюдение (порядка) – додéржування, до
дéржáння; (приказа) – викóнування, в
конання.
собственный – влáсний.
совершенный – досконáлий, досконáльний,
довéршений; пóвний, цілковтий.
совет, наставление – порáда, рáда.
советовать, посоветовать – рáдити, порá
дити; рáяти, порáяти.
совокупление (coitus) – злягáння, сполу[ó]
вáння; (у животных) – парувáння; (у рыб) –
нéресть, -ти.
совокупляться, совокупиться – злягáтися,
злягтся; (о животных) – парувáтися,
спарувáтися; (о собаках) – клíщитися; (о
рыбах) – тéртися.
согбенный (declinatus) – зігнýтий, похлий,
згóрблений.
согласование (coordinatio) – погóдження,
згóджування, координáція.
согласовывать, согласовать – погóджу
вати, погóдити.
согнивать, согнить – згнивáти, згнти.
согревание (calefactio) – о[на]грівáння, заг
рівáння.
согревать, согреть – зігрівáти, зігрíти; грíти,
о[на]грíти; -ться – зігрівáтися, зігрíтися.
согревающий, согревательный – огрівáль
ний, огрíйливий, загрівнй; с. компресс –

сокращенный

пргрівка, огрівáльний компрéс.
сода (natrium bicarbonicum) – сóда; содовая
вода – сóдова водá.
содействие – пóміч, -мочи; підмóга, допо
мóга; (благоприятствование) – сприння.
содержание (статьи, книги) – зміст, -ту;
(жалованье) – утрмання; (иждивение) –
кошт, -ту.
содержимое – вміст, міство.
содержать (заключать в себе) – містти (в
собі); мáти (в сóбі); (на своем иждивении) – утрмувати.
содрогание – здригáння, тремтíння.
содрогаться, содрогнуться – здригáтися,
здригнýтися.
соединение (commissura) – сполýка, злýка;
з’днування, з’єднáння; сполýче[á]ння;
commissura palpebraum lateralis – бічнá
повíкова злýка.
соединения жирного ряда – сполýки тов
щéвого рду.
соединительно-тканный – злучнотканн
ний, злучноткáний.
соединительный (conjunctivus) – сполýч
ний, злýчний, сполучáючий; соединитель
ная ткань (tela conjunctiva) – злучнотка
нна.
соединять, соединить – сполучáти, сполу
чти; з’днувати, з’єднáти, злучáти, злу
чти.
сожжение, сожигание – спáлення, пáлення.
созвучие – созвýчність, -ности; сýголос, -су.
сознавать, сознать – усвідóмлювати, усві
дóмити; визнавáти, взнати.
сознание (sensorium) (психич.) – притóм
ність, -ности, свідóмість.
сознательность (conscientia) – свідóмість,
-мости.
созревание (maturatio) – достигáння, дос
півáння, дозрівáння.
созревать, созреть – достигáти, достгнути;
доспівáти, доспíти; визрівáти, взріти.
созрелый (maturus) – достглий, доспíлий;
спíлий, стглий; praematurus – передчáсно
достглий.
сок (succus) – сік (сóку); желудочный сок
(succus gastricus) – шлункóвий сік.
сократимость – скорóтність, -ности; сократимый – скорóтний.
сократитель – скорóчувач, -ча.
сокращать, сократить – скорóчувати, ско
ротти, змéншувати, зменшти; -ться –
скорóчуватися, скороттися.
сокращение (contractura) – скорóчування,
скорóчення, стгнення, змéншення.
сокращенный – скорóчений.
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соление – солíння.
солитер (taenia) – солітéр, -ра; ціп’к, -кá.
солнечный (solaris) – сóнячний; солнечная
сторона – осóння, відсóння осóнь.
солод – сóлод, -ду.
солодовый – сóлодовий; с. сахар (������
maltosa) – сóлодовий цýкор, мальтóза.
солонина – солонна; (из баранины) – пас
трáмá.
соль (sal) – сіль (сóли); (поваренная) – ку
хé[ó]нна сіль.
соляной – солянй, сільнй; соляная кислота (acidum hydrochloricum) – солянá
кислотá; сільнй квас.
соматический (somaticus) – соматчний,
тілéсний, налéжний до тíла.
сомкнуть – див. “смыкать”.
сомнамбулист (�����������������������
somnambula s. somnambulus) – сновда, сомнáмбула.
сомнительный – сумнíвний, непéвний.
сон (somnus) – сон (сну, сна); глубочайший
с. (coma) – кóма, знемóра, непáм’ятство,
нестма; somnium – сон, снще, мáрище.
сонливость – сонлвість, -вости; соннóта.
сонливый (somnolentus) – сонлвий.
сонный – сóнний; сонная немочь – сплчка.
сонорный (sonorus) – сонóрний, дзвінкй,
гучнй.
соображать, сообразить – міркувáти, змір
кувáти; розважáти, розвáжити.
соображение – міркувáння; (рассудок) –
тма, глузд; без соображения – нероз
вáжно.
сообразительность – кметлвість, -вости;
спртність, вторóпність; сообразительный – кметлвий, спртний, вторóпний,
тямкй.
сообщаться (о путях сообщения) – сполу
чáтися; (передаваться) – передавáтися,
передáтися.
сообщающийся (communicans) – сполýч
ний, сполýчений.
сообщение (извещение) – сповіщáння, спо
вíщення, повідóмлення; (передавание) –
надавáння, надáння; (сношение) – знó
сини; (связь) – злýчення, сполýчення.
soor – див. “молочница”.
соотношение – співвіднóшення, взамини.
соответственный – відповíдний.
сопливость – соплвість, -вости; сопливый – соплвий, шмаркáтий.
сопор (sopor) – сóпор, -ру; змóра, безтма.
сопоставление – зіставлння, зістáвлення,
порівнння, рівностáвлення.
сопревать, сопреть – прíти; запрівáти, за
прíти.

состояние

соприкасание, соприкосновение – стикáн
ня, зіткнéння, прилягáння (до чóго).
соприкасаться, соприкоснуться – стикá
тися, зіткнýтися, прилягáти, прилягт.
сопроводительный – супровíдний.
сопротивление – óпір (опóру); сила сопротивления – відпóрна сла.
сопротивляться (действие) – опирáтися
(кому); протвитися (кому); опóром ста
вáти, стáти (проти кого); (словами) – спе
речáтися, змагáтися.
сопутствовать – супровóдити, товаришу
вáти (іт за км).
сор – смітт.
соразмерность – помíрність, -ности; соразмерный – помíрний, відповíдний.
соринка – порошнка; с., попавшая в
глаз – запорóха.
сорить – смітти; (глаз) – порошти; со
риться – сміттися; (в глаза) – поро
штися.
сорный – засмíчений; сорное место – смí
тник, -ка.
сосальщики (trematodes) – ссунцí.
сосание – смоктáння, ссáння.
сосать – ссáти, смоктáти.
соседний – сусíдній, сумíжний.
соска – мізк, -кá.
соскабливание – вискрібáння, зішкрáбу
вання.
соскабливать, соскоблить – зішкрáбувати,
зішкрáбати; вискрібáти, вскребти; (о
мног.) – повискрібáти.
соскальзывание – зіскóвзування, спóрс
нення.
соскальзывать, соскользнуть – зіскóвзува
тися, зісковзнýтися; спорсáти, спорснýти,
[і]зслизáти, [і]зслизнýти.
сосковатый – пипкувáтий
сосок (papilla) – ппка; (у коровы) – дíйка;
papilla mammae – груднá ппка; papillae
linguales – язикóві пипк. Див. “язык”.
сосредоточение, сосредоточенность (con
centratio) – зосерéдження; -нный – зо
серéджений.
сосредоточивать, сосредоточить – зосерé
джувати, зосерéдити; -ся – зосерéджува
тися, зосерéдитися.
состав – склáд, -ду.
составление – складáння.
составлять, составить – складáти, склáсти;
с. лекарство – складáти лíки.
составной (compositus) – складовй.
состариться – [і]зстáріти(ся); постáріти;
состарившийся – [і]зстарíлий.
состояние – стан, -ну; станóвище.
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сострадание – жаліслвість, -вости; жá
лість; жаль, -л.
сосуд (кровеносный) (vas) – жла; судна;
vas collaterale – бічнá жла; �����������
vas anastomoticum – зжлення, анастомотчна ж.;
vas capillare – капілр, волоснк, пáжила;
vas lymphaticum – лімфатчна жла.
сосуд (посуда) – пóсуд, начння; (одна штука) – посýдина.
сосудистый – жльний, суднний, жловий;
сосудистая оболочка – ожлля.
сосцевидный (mastoideus) – пипкувáтий,
смочкувáтий; сосцевидный отросток
(processus mastoideus) – ппковй пáрос
ток; incisura mastoidea – пипковá врізка;
foramen mastoideum – пипковй óтвір.
сосцевидного отростка воспаление (mas
toiditis) – мастоїдт, смочкóвиця, запáлен
ня смочкувáтого пáростка.
сосчитывание – лічбá; сосчитывать, сосчитать – лічти, полічти, облічти;
рахувáти, порахувáти, зрахувáти.
сотрясать, сотрясти – стрясáти, стряст,
струсти; -ся – здвигáтися, здвигнýтися.
сотрясение (commotio) – струс, -су; стрý
шення, здвигтíння.
соцветие – суквíття, цвітостáн.
сохнуть – сóхнути, сóхти, схнýти; (о теле,
растении) – марнíти, чáхнути; (о губах) –
смáгнути.
сохранение – схов, -ву; ховáння, заховáння.
сохранять, сохранить – зберігáти, зберег
т; захóвувати, заховáти; (здоровье) – ша
нувáти.
сочленение (articulatio) – суглóб, -ба; сус
тáв, -ву; зчленóвання; articulatio simplex –
прóстий суглóб; artic. spheroidea – сфе
рóїдний суглóб; art. cochlearis – шрубу
вáтий суглóб; art. elipsoidea – еліпсувáтий
с.; art. trochoidea – коловорóтний; art. sellaris – сідлувáтий суглóб.
сочленовный – суглóбовий.
сочный (succosus) – соковтий, січнй.
сочувственный (sympathicus) – спочут
лвий, спочýйний, спочýйливий.
спадание, спадение – спад, -ду; спадáння,
опадáння; змéншення, понження.
спадать, спасть – спадáти, спáсти; (об опухоли) – слухáти, стýхнути; (о температуре) – пересідáтися, пересíстися; (с тела) –
марнíти, змарнíти; хýднути, схýднути; (о
волосах) – вилáзити, влізти.
спазм, -ы; спáзм, кóрчі, стски, судóма; с.
в животе – завíйна, завíйниця; spasmus
facialis, s. tic convulsif – мшки, сíпання
облччя; спазм сердца – спазм, завíйна

спирилла

сéрця; angiospasmus – жлоскóрч, стски
жил.
спазматический (spasmaticus) – спазма
тчний, спазмовй, [с]корчовй.
спаивать, спаять (металл) – злютóвувати,
злютувáти; привáрювати, приварти.
спайка (commissura) – злýка; (металлов) –
злютóвування, злютувáння; commissura
anterior cerebri – перéдня мозковá злýка.
спалзывать, сползти – сповзáти, сповзт;
зсóвуватися, зсýнутися.
спаржа (Asparagus ofic.) – шпарáга; с. дикая – зáячий холодóк.
спаривание (coitus) – парувáння, сполу[ó]
вáння.
спасание – рятýнок, -нку; порятýнок, -нку;
рятувáння; (освобождение) – визвóлення.
спасать, спасти – рятувáти, врятувáти, від
волáти; (освобождать) – визволти, вз
волити.
спастический – див. “судорожный”.
спеленать – сповти.
спереди – спéреду.
сперма – див. “семя”.
сперматозоид – сперматозóїд, заплíдник,
насíнник.
сперматоррея (spermatorrhoea) – сперма
торéя, насінньотéча, насíнньовитікáння.
сперматоцеле (spermatocele) – насінникóва
килá, міхурчáк ячковий.
сперматоцистит (spermatocystitis) – спер
матоцистт, запáлення насінньóвого мі
хурц, міхурнця насінньовá.
сперматоцистэктомия (�����������������
spermatocystectomia) – втин насінникóвої кил, сперма
тоцистектомíя.
спертость (о воздухе) – задýшливість, -вости;
(в груди) – стснення, тжкість, -кости.
специальный – спецільний, фаховй, осо
блвий.
спиливать, спилить – сплювати, спилти.
спина (dorsum) – спна.
spina bifida – щілна в хребцх; щілна
хребтовá.
спинной (spinalis, dorsalis) – спиннй, дор
зáльний; sulcus nervi spinalis – рівчáк
спиннóго нéрву; facies dorsalis – дорзáльна
повéрхня.
спинномозговой (cerebrospinalis) – спинно
мозковй; meningitis cerebrospinalis epi
demica – менінгíт спинномозковй епі
демíчний (пóшесний).
спиральный – спирáльний, шрубувáтий,
ґвинтувáтий.
спирилла (spirillum) – спірла, ґвинтíвка,
свéрдличка.

спирохета
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спирохета (spirochaeta) – спірохéта, свéр
дличка закрýчена.
spirochaeta Duttoni – кліщовá спірохéта;
spirochaeta Obermeieri – спірохéта пово
рóтного тфу; spirochaeta pallida – блíда,
пранцьовá спірохéта; spirochaeta Vincen
ti – спірохéта Vincent’ова (при ангíні); спі
рохéта Theileri – спірохéта сóнної хорóби.
спирт (spiritus) – спирт, -ту; алкогóль, -лю;
спиртный – спиртовй.
спиртометр – спиртóметр, -ру; спиртомíр,
-ру.
сплав – стоп, -пу; стóплення.
сплевывать, сплюнуть – спльóвувати, спл
нути.
спленемия (splenaemia) – спленемíя, бі
локрíв’я селезíнкове.
спленит (splenitis) – спленíт, селезінкóвиця –
див. “селезенки воспаление”.
спленоцеле (splenocele) – селезíнка в килí,
килá селезíнки (кос).
спленомаляция (splenomalacia) – розм’
кшення селезíнки (кос), спленомалацíя.
спленомегалия (splenomegalia) – збíль
шення кос (селезíнки).
спленопексия (splenopexia) – пришивáння
кос (селезíнки); спленопексíя.
спленоптоз (splenoptosis) – зсýнення, опý
щення селезíнки (кос), спленоптóза.
спленоррагия (splenorrhagia) – кровотéча
селезíнкова, спленорагíя.
сплетение (plexus) – плéтиво, зáплітка; (дей
ствие) – плетíння; (plexus pudentalis) – со
ромíтне плéтиво.
сплин – сплін, -ну; нудьгá, осорýга.
сплошной – суцíльний.
сплюснутый, сплющенный – сплснений.
сплющенность – сплсненість, -ности.
сплющивание – сплснення, сплщення.
сплющивать, сплющить – сплщувати,
сплщити.
спокойный – спокíйний.
спондилит (spondilitis) – спондилíт, хреб
цéвця; запáлення хребц; spondilitis tuber
culosa – спондилíт туберкульóзний (горб
ковчний).
спора (spora) – зáродень.
спорадический (sporadicus) – спорадчний,
поодинóкий.
спорангий (sporangium) – спорáнгій, брóсня.
споруляция (sporulatio) – спорулція, утвó
рення спор.
спорынья (Secale cornutum) – ріжк, -кíв.
способ (modus) – спóсіб, -обу; чин, -ну.
способность – здáтність, -ности; здíбність,
дотéпність; хист, -ту.

stadium akmes

способствовать – сприти; (помогать) – до
помагáти.
спотыкание – спотикáння; спотыкаться –
спотикáтися, спіткнýтися.
справка – дóвідка.
спринцование – [в]пóрскування.
спринцовка – прскавка, скавка.
сплячка (sopor, coma) – сплчка, кóма,
знемóра; coma puerperale – кóма породóва,
знемóра породóва.
спутанность – поплýтаність, -ности; плу
танна.
срастаться, срастись – зростáтися, зростся.
сращение – зрóщення, зрóщування.
среда (о веществе) – осерéдок, середóвище;
(общество) – отóчення.
средний (medius) – серéдній; medialis – се
реднний; medianus – присерéдній; inter
medius – міжсерéдній; (матем.) – пересíч
ний; (в среднем) – пересíчно; (умерен.) –
помíрний.
средостение (mediastinum) – межистíння;
mediastinitis – межистíнниця, запáлення
межистíння.
средостенный (mediastinalis) – межистíн
ний; septum mediastinale – межистíнна
перéтинка; cavum mediastinale – межи
стíнна дуплна; pleura mediastinale – ме
жистíнна плéвра.
средство (remedium) – лік, зáсіб; с. антисептическое (antisepticum) – відзарáзник;
с. жаропонижающее (antipyreticum) –
зáсіб протигарчний; с. кровеостанавливающее (haemostaticum) – кровотамý
ючий зáсіб, кровоспнний; с. купирующее (abortivum) – зáсіб (зáсобу) уривнй;
с. молочногонное – молочновидільнй
зáсіб; с. отвлекающее (derivantium) –
відворóтний зáсіб; с. плодогонное – пло
дозгíнний; с. прижигающее (causticum) –
припікáюче; с. рассасывающее – розі
смóктуючий зáсіб; с. снотворное (somniferum) – снодíйний зáсіб.
срез (действие) – зрíзування, зрізáння; (место) – зріз, -зу; стин, -ну.
срезывать, срезать – зрíзувати, зрíзати;
стинáти, стти.
сродство – спорíднення.
сростаться, сростись – див. “срастаться”.
ссадина (excoriatio) – екскоріція; пóшморг,
саднó, -нá; урáзка, шмýга; сделать ссадину – ошмýльгати, пошмýгляти.
стаж – стаж, -жу; стажировать – стажувáти;
стажист – стажст.
стадия (stadium) – стáдій, стан, добá.
stadium akmes – найвщий ступíнь хорóби;

стаз
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stadium algidum cholerae – заклклість
(при холéрі); stadium amphibolicum –
переходóвий стáн; stadium decrementi –
полéкшання хорóби; stadium desquamationis – доб����������������������������
á лýщення; �����������������
stadium eruptionis – добá висипáння; stadium fastigii – стан
найвщої гарчки; stadium floritionis –
рóзквіт всипки; stadium incrementi – добá
рóзвитку хорóби; stadium incubationis –
схóваний, потайнй стан хорóби; stadium
kriseos – добá переслення хорóби; sta����
dium prodromorum – добá передвíсників
хорóби; stadium reconvalescentiae – добá
видýжування.
стаз (stasis) – стаз, -зу; спин, -ну; застíй,
-тóю.
сталь (acies) – сталь, -ли, крця; стальной –
сталéвий, крицéвий, крицянй, стальовй.
старообразный (senilis) – старкувáтий, при
стáркуватий.
старость (senectus) – стáрість, -рости; стá
рощі; глубокая ст. – похлий вік; пре
ждевременно состарившийся – застá
рений, передчáсно постарíлий.
старческий – старéчий.
стафилококк (staphylococcus) – стафілокóк,
ґроновк, ґрониста кýлька.
стафилома (staphyloma) – впин, випинáння
óчної стíнки, стафілóма; staphyloma cor
neae – стафілóма рогíвки, впин (випи
нáння) рогíвки, рогíвковпин; staphyloma
congenita – стафілóма урóджена, випи
нáння урóджене; staphyloma sclerae –
стафілóма білчáнки (склéри), білчанко
впин, впин (випинáння) білчáнки.
ствол (truncus) – стóвбур, -ра.
створаживаться, створожиться (coagulare) –
зсідáтися, зсíстися; (о молоке) – вýрдитися,
провýрдитися, звýрдитися.
створка – стýлка, хлпавка.
створчатый – стульчá[с]тий; хлипавчáтий.
стеарин – стеарн, -ну.
стеаторрея (steatorrhoea) – лоєтéча, стеато
рéя.
стебель (pedunculus) – стеблó, стеблна;
стебелек – стебéльце, стеблночка.
стебельчатый – стеблувáтий.
стекло (vitrum) – скло, -лá; (ум.) – скéльце;
(оконное) – шбка; покровное стекло –
накривнé скéльце.
стекловидный (vitreus) – склстий, склу
вáтий; стекловидное тело (�����������
corpus vitreum) – склсте тíло; стекловидная пе
репонка (membrana hyaloidea) – оболóнка
склстого тíла; lamina vitrea – склста
платíвка.

столбняк

стеклышко – скéльце, шкéльце.
стеклянка (vitrum) – див. “склянка”.
стенание – стогнáння, зойк, -ку; зóйкання,
скгління.
стенка – стíнка; стінá; (каменная) – мур.
стеноз (�������������������������������������
stenosis) – стенóза, звузíння; stenosis aortae – стенóза (звузíння) аóрти;
stenosis valvulae bicuspidalis – стенóза
(звузíння) двійчáстої зáслінки; stenosis
oesophagi – стенóза (звузíння) стравохóду
(стравохóдова); stenosis pylori – звузíння
вихідникá шлункóвого.
стенокардия (stenocardia) – груднá дáва,
груднá жáба, стенокардíя.
стержень (в нарыве) – стржень, -жня; (в
дереве) – сéрце, -рця.
стерилизатор – стерилізáтор, -ра; відзарáз
ник, -ка; знеплíджувач.
стерилизация (sterilisatio) – стерилізáція,
відзарáзнення, знеплíднення.
стерилизовать – стерилізувáти, відзарáз
нювати.
стерилизованный – стерилізóваний, відза
рáзнений, знеплíднений.
стерильность (sterilitas) – стерльність, -но
сти; відзарáзність, -ности; неплíдність.
стерильный (sterilis) – стерльний, відза
рáзний, неплíдний.
стеркоральный (stercoralis) – стеркорáль
ний; кáловий.
стеснение – стискáння, стснення; (в груди) – стски, -ів.
стетоскоп (stethoscop) – стетоскóп, -па; об
слухóва трýбка.
стигма – стгма, ознáка.
стимул – стмул, -лу; спонýка, побýдник.
stiptica – стяжнí середник (стгуючі зá
соби).
стирать (белье) – прáти, попрáти; (стереть) –
стирáти, стéрти.
стирка – пранн.
стискивать, стиснуть – стскувати, стис
кáти, стиснýти; (зубы) – зцíплювати, зцí
пити.
стойкость – твéрдість, -дости; непохтність.
стойкий – твердй, непохтний, витривá
лий, стійкй; система ст. – стійкá систéма.
сток – спад, -ду; відлв, -ву.
столб (columna) – стовп, -па; слуп, -па; по
звоночный столб (columna vertebralis) –
хребéт, -бтá; стовп хребтовй.
столбенеть – стовпíти.
столбняк (tetanus) – правéць, -вц; прямéць,
-мц; остовпíння; привести в столбняк –
правцéм постáвити; на него нашел столб
няк – він остовпíв.

столование
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столование – харчувáння.
столовать – харчувáти; столоваться – хар
чувáтися.
столовка – їдáльня.
стомакаце (stomakace) – стомакáце, вираз
кóве запáлення слизовóї оболóни рóта,
ротовця виразкóва (ранчáста).
стоматит (stomatitis) – стоматт; запáлення
слизовóї оболóни рóта, ротовця; sto
matitis aphtosa – ротовця афтовá, вс
плявка ротовá; stomatitis catarrhalis –
ротовця катарáльна (слизнíвчаста); sto
matitis scorbutica – ротовця гнильцéва
(скорбутóва); stomatitis ulcerosa. Див.
“стомакаце”.
stomatomycosis = soor – плíснявка.
стоматоррагия (stomatorrhagia) – кровотéча
ротовá (з рота), стоматорагíя.
стоматоскопия (stomatoscopia) – óгляд рó
та, стоматоскопíя.
стóн – стóгін, -гону.
стонать – стогнáти.
стопа (pes) – ступн, -нí; pes equino-varus –
ступн клишáво-конча; p. equinus –
ступн конча; pes planus – ст. плóска,
плáска; pes valgus – ступн клишáва; pes
varus – клишáва, вкривлена (до серéдини)
ступн.
сторона – сторонá, бік (бóку); солнечная
ст. – відсóння; правая ст. – праворýччя;
левая ст. – ліворýччя; в сторону – убíк; со
стороны – з бóку; по правую сторону –
правóруч.
сточная труба – рнва.
страдальческий – страдáльницький, стрáд
ницький.
страдание – страждáння, страждувáння,
мýка.
страбизм (strabismus) – страбíзм; зизоóкість;
косоóкість; кривоóкість, -кости.
страдать – страждáти, страждувáти, мýчи
тись; (чем) – слабувáти.
странгуляция (strangulatio) – странгулція,
зáшморг; здýшення, защéмлення.
странгуляционный – странгуляцíйний, за
шморгóвий.
странность – чуднóта, двність, -ности;
химéра, химéрність.
страстный – прстрасний, жагýчий; страс
тный мужчина, с. женщина – яркй
чоловíк, яркá жíнка.
страсть – прстрасть, -сти; жагá, -ги; (лю
бовная) – лбощі, -щів; (к чему) – унáда.
стреловидный (sagittalis) – стрілкувáтий,
стрільчáстий, сагітáльний; sutura sagit
talis – сагітáльне (стрілкувáте) шво.

студенистый

стрельный яд (curare) – стрíльне трíйло,
курáре.
стремительность – навáльність, -ности; рап
тóвість; прожóг, -гу.
стремительный (rapidus) – навáльний, вал
кй, бстрий.
стремление – пóтяг, -гу; поривáння (до чó
го); змагáння (до чого); половое стр. –
пожáдливість.
стремя – стремéно, -на; (ум.) – стремíнце.
стремянный (stapedius) – стремíнний; mus
culus stapedius – стремíнний м’сень.
стрептококк (streptococcus) – стрептокóк,
ланцжник, ланцюжкóва кýлька.
streptococcaemia – стрептокóкокрíв’я; роз
плíднення в крóві стрептокóка (ланц
жника) й відповíдне отруння органíзму;
streptococcaemia puerperalis – стрепт окó
кокрíв’я породóве.
streptomycosis – стрептомікóза, пліснвиця
стрептокóкова.
стригущий лишай (herpes tonsurans) –
стрижéць, стригýчий лишáй; грибок (tri
chophyton tonsurans) – волосомóр.
стричь – стргти.
стриктура (strictura) – стриктýра, звузíння,
звýзення; strictura callosa – стриктýра
(звузíння) мозолста; strictura spastica –
стриктýра спастчна (скорчовá); strictura
urethrae – стриктýра (звузíння) сечівникá;
strictura vaginae – звузíння пíхви; звузíння
присíнку урáзового.
striae gravidarum – смýги вагíтних.
строение (вещества, тела) – будóва; ýс
трій, -рою; (действие) – будувáння; (пос
тройка) – будíвля, будóва.
строма (stroma) – стрóма, снасть, -сти; stro
ma ovarii – ячникова стрóма.
struma – вóло; struma Basedowiana – вó
ло при хорóбі Basedow’а; struma retro
pharyngea – вóло позапроликóве.
strumitis – запáлення вóла, волця, струмíт.
струмэктомия (strumectomia) – втин вóла,
струмектомíя.
строфант (Strophantus) – строфáнт.
струп (crusta) – струп, -па; (мн.) – стрýпи,
шóлуді; струпья на голове – пóрплиця,
-ці; покрыться -пьями – заструптися;
покрытый струпьями – шолудвий,
струплвий.
струпеть, острупеть – застрýплюватися,
заструптися, струпíти.
струповидный – струпувáтий.
стряхивать, стряхнуть – стрýшувати, стру
сти.
студенистый – драглстий.

студень
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студень (gelatina) – дрáглí, -лíв; холодéць,
-дця.
ступка – стýпка, мущр.
ступор (stupor) – остовпíння, стýпор, -ру.
стыд – сóром, -му; стыдливость – сором
лвість, -вости.
стягивание – стгування, затгування; стя
гáння, затягáння.
стягивать, стянуть (что чем) – стгувати,
стягнýти; стягáти, стягт.
суб (sub) – під; glandulae sublinguales –
під’язикóві зáлози.
subaciditas – недокслення; недокслість,
-лости.
субъективный – суб’єктвний.
субинволюция матки (subinvolutio uteri) –
субінволція урáзу, квóле скорóчування
урáзу (після полóгів).
subluxatio – непóвний звих, неповнозв
хнення.
субстрат (substratum) – субстрáт, -ту; тло
(тла).
судебный – судовй; медицина с. – судовá
медицна.
судорога (spasmus) – судóма, сýдорга; корч,
-чу; (мн.) – кóрчі, перелóги, -гів; сводить
судорогою – судóмити, кóрчити.
судорожный (spasmaticus) – конвульсíйний,
корчóвий, спазматчний.
суеверие – забобóн, -ну; суєвíр’я, суєвíрство.
suicidium – самогýбство; suicidum per ac
ceptionem veneni – самогýбство отрун
ням; самогýбство вживáнням отрýти; s.
per acceptionem substantiaecorrosivae – с.
вжвши їдчої матéрії, їдчими речáми;
s. per lapsum de altitudine – с. кнувшись з
височин, звисóка стрибнýвши; s. per
contusionem – с. роздýшенням, с. розчáв
ленням; s. per inspirationem gazi toxici – с.
отрýйним гáзом; s. per instrumento py
robulo – с. з самопáльної збрóї, с. застрé
ленням; s. per instrumento incisivo et
puncto – с. рíжучим та колчим струмéн
том; s. per strangulationem – с. самопо
вíшенням; s. per submersionem – само
втóплення.
сужение (stenosis, strictura) – звузíння, звý
зення, стенóза, стриктýра, повýжчання.
суживать, сузить – звýжувати, звузти;
-ться – звýжуватися, звузтися.
сукровица – сýкровиця; (из мертвого) –
муравця.
сукровичный – сукровáтий.
сулема (hydrargyrum chloratum) – сулемá,
сублімáт, -ту.
сульфат – сíрчан, -ну; сульфáт, -ту.

сустав

сульфонал – сульфонáль, -лю.
сумасшедший (insanus) – божевíльний,
збожевóлілий; с. дом – божевíльня.
сумасшествие (psychosis) – божевíлля.
сумасшествовать – божевóліти.
сумеречное состояние – пáморочний стан,
пáморочність, -нóсти; отумáнення.
сумка (capsula) – торбнка, кáпсула, кап
шýк, -ка; capsula glomeruli – кáпсула клу
бóчкова (нрки) нирковá; сумка сердеч
ная (pericardium) – перикáрдій, осéрдя.
сумочный – капшукóвий.
суп – суп, -пу; шка; (рыбный) – щербá.
supplitium – кáра на тíло; кáра на смерть
(Гал.).
suppositorium – супозитóрій, свíчка.
суппурация (suppuratio) – супурáція, наг
нóєння, нагнивáння.
супружество – подрýжжя.
сурьма (antimonium, stibium) – антимóн,
-ну; сурмá.
суспензорий (suspensorium) – підтрмувач,
підвíшувач, суспензóрій.
сустав (articulatio) – суглóб, -ба; артродий
(arthrodia) – артрóдія, кулстий суглóб;
блоковидный (gynglymus) – циліндрч
ний або коліщáтий с.; плоский (amphi
arthrosis) – амфіартрóза, плескáтий суглóб
(малорухóмий); седлообразный (sellatus) –
сідлувáтий, сідлáстий; яйцевидный (ovoi
deum) – яйцювáтий; cavum articulare –
суглóбова дуплна; cartilago articularis –
суглóбовий хрящ; capsula art. – суглóб.
кáпсула; synovia – синóвія (суглóбове
маство); суставы – (articulationes) – див.
“сочленения”; articulatio atlanto-occipita
lis – атлáнто-потличний суглóб; art. at
lanto-epistrophica – атланто-вертунóвий
суглóб; art. costo-vertebrales – ребрóвохребцéві суглóби; art. costo-transversariae –
ребрóво-поперéчні с.; art. sterno-costales –
грудннно-ребрóві с.; art. mandibularis –
щéлеповий с.; art. acromioclavicularis –
бáрково-дужковй с.; art. sterno clavicu
laris – грудннно-дужковй с.; art. hu
meri – плечевй с.; art. cubiti – ліктевй
с.; art. radio-ulnaris distalis – дистáльний
промінéво-локтевй с.; art. manus – руч
нй (ктичний) с.; art. ossis pisiformis –
суглóб горошкувáтої кíстки; art. carpometacarpeae – зап’стко-п’ястковí суглóби;
artic. carpo-metacarpeae policis – зап’сткоп’ястковй с. ручнóго пáлюха; art. inter
metacarpeae – міжп’ястковí суглóби; art.
metacarpo-phalangeae – п’стково-маслач
кóві с.; art. digitorum manus – суглóби

суставной

таз
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ручнх пáльців; art. sacroiliaca – крижéвоклубовй с.; symphysis ossis pubis –
зрóщення соромíтних кістóк; art. coxae –
кульшевй с.; art. genu – колíнний с.; art.
tibio-fibularis – міжгомілкóвий с.; synde
smosis tibio-fibularis – синдесмóза (злýчно
тканнне сполýчення) міжгомілкóва; ar
ticulatio pedis – суглóби ступнí (ступовí);
art. talo-cruralis – надступакóво-гомілкó
вий с.; art. intertarseae – міжзаплесновí с.;
art. talo-calcaneo-navicularis – надступа
кóво-човенцéво-ступакóвий с.; art. talocalcaneo – ступакóво-надступакóвий с.;
art. tarsi transversa (Choparti) – поперéчний
заплесновй с. (Шопáртів); art. talo-navi
cularis – надступакóво-човенцéвий с.; art.
calcaneo-cuboidea – ступакóво-гранівко
вй с.; art. caneo-navicularis – клинкувáточовенцéвий с.; art. tarso-metatarseae –
плеснóво-заплесновí с.; art. intermeta
tarseae – міжплесновí; art. metatarso-pha
langeae – плеснóво-маслакóві с.; art. digi
torum pedis – суглóби ножанх пáльців.
суставной (articularis) – суглóбовий, сус
тавнй; суставной ревматизм (rheuma
tismus articularis) – ревматзм (ломéць)
суглóбовий.
сутуловатый – згóрблений, сутýлий.
сухожилие (tendo) – сухожлок, -лка; тяглó;
(збірн.) – сухожлля; tendo calcaneus (Achil
lis) – ступакóвий (п’ятковй) сухожлок
(Ахіллів).
сухожильный (tendineus) – сухожльний,
тягловй; arcus tendineus – сухожльна
(тягловá) дугá.
сухость (siccitas) – сýхість, -хости; сухость
губ – смáгá.
сухотка (tabes) – сухóти, -хóт.
сухоядение – сухожа, сухá жа.
сушильня – сушáрня.
существо (substantio) – істóта, створíння;
(суть) – суть, -ти.
существование – існувáння.
существовать – існувáти.
сущность – суть, -ти; сутт; íсність, -ности.
сфера (шар) – сфéра; (действия) – óбсяг, -гу;
(среда, общество) – отóчення, сфéра.
сферический – сферчний.
сфинктор (sphincter) – затягáч; стискáч; mus
culus sphincter ani – відхідникóвий затягáч
(стискáч).
схватки родовые – перéйми.
схематический – схематчний.
сходящиеся лучи – збíжні прóмені.
сцарапать, сцарапнуть – здрпати, здряп
нýти.

сцеживать, сцедить – зцíджувати, зцідти.
счесывать, счесать – зчíсувати, зчесáти.
сшивание – зшивáння.
сшивать, сшить – зшивáти, зшти.
сыворотка – сирóватка; кровяная с. – кро
в’янá сирóватка.
сывороточный (serosus) – сирóватковий; tu
nica serosa – сирóваткова оболóна (опóна).
сыпной (exanthematicus) – висипнй; пля
мстий; с. тиф (t. exanthematicus) – ви
сипнй тиф.
сыпь – всип, -пу; всипка; сильная на
кожная сыпь – блиндá, -д.
сыроватый – вогкувáтий; (о хлебе) – глев
кувáтий.
сырой (материал) – сировй; (влажный) –
вóгкий; (о хлебе) – глевкй; (несварен.) –
сирй.
сырость – вóгкість, -кости; вíльгість; вóльга.
сухотка спинная (tabes dorsalis) – див. “ta
bes dorsalis”.
syphilis – див. “сифилис”.

Т
Табак (Nicotiana tabacum) – тютн, -нý;
нюхательный – табáка, -ки.
табес (tabes dorsalis) – тáбес, -су; сухóти
спиннóго мóзку, сухóти стржу; tabes
Friedrich’a – спадкóва дискоординáція
рýхів; tabes lactea – вснаження в нáс
лідок молокотéчі (галакторéї); tabes me
senterica – горбкóвця зáлоз отóчини.
табетик – табéтик, -ка; стрижосухóтний.
таблица, табличка – таблця, таблчка.
taenia echinococcus – ехінокóк, ціп’к пу
хрчáстий; taenia echinococcus cerebri –
ціп’к пухрчáстий мозковй, пухирчáк
мозковй; taenia echinococcus hepatis – ці
п’к пухрчáстий печíнковий, пухирчáк
печíнковий; taenia echinococcus pulmo
num – ціп’к пухрчáстий легенéвий, пу
хирчáк легенéвий.
taenia mediocanellata – ціп’к волóвий,
глистá волóва.
taenia solium – ціп’к. Див. “глисты”.
таз (pelvis) – мска; arcus pubis – соромíтна
дугá; pelvis minor – малá миска; linia ter
minalis – межовá лíнія; pars sacralis – кри
жовá частна; pars iliaca – клубовá час
тна; pars pubica – соромíтна частна;
apertura pelvis (minoris) inferior – нжня
(долíшня) відтýлина (малóї) мски; aper
tura pelvis (minoris) superior – вéрхня
(горíшня) відтýлина (малóї) мски; axis

тазик
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pelvis – мисковá вісь (р. óси); conjugata –
кон’югáта (перéдньозáдній прóмір); dia
meter transversa – поперéчний діметр
(прóмір); diameter obliqua – кóсий діметр
(прóмір); inclinatio pelvis – нáхил мски.
тазик – полýмисок, -ска.
тазобедренный – кульшостегновй, куль
шéвий; т. сустав (articulatio coxae) – куль
шéвий суглóб.
тазовой (pelvicus) – мисковй.
тазомер – мискомíр.
taxis – 1) впрáвлення, запрáвлення, вбгáння;
2) тропíзм.
такт (tactus) – такт, -ту; рóзмір; лад.
талалгия (talalgia) – талалгíя, біль у п’ятí.
thalamus (opticus) – палáц, -цу.
тальк (talcum) – тальк, -ку; talcum pulve
ratum – порошкувáтий тальк.
тампон (tampon) – тампóн, -ну; зáтичка;
шпýнок, -ка.
тампонация (tamponatio) – тампонáція, там
понувáння; затикáння; зашпунтóвування,
зашпунтувáння.
тампонировать, затампонировать – там
понувáти, затампонувáти; затикáти, зат
кнýти, зашпунтувáти.
таннин (acidum tannicum) – танíн, -ну;
гарбникóва кислотá.
таракан (blata orientalis) – таргáн, таракáн.
таранная кость (talus) – надступáк, -кá;
trochlea tali – коліщáтко надступакá (над
ступакóве); facies malleolaris medialis –
середнна колóдочкова повéрхня; proces
sus posterior tali – зáдній надступакóвий
пáросток.
тарантул (tarantula) – тарáнтул, мизгр,
-р; волóський павýк, тарáнтля, -лі.
тарсалгия (tarsalgia) – тарсалгíя; нервóвий
біль заплéсні; нервобíль заплеснéвий.
tarsitis syphilitica – сифілітчне (пранцьовé)
запáлення повікóвого хрящá.
тахикардия (tachycardia) – тахікардíя; над
мíрне й чáсте битт сéрця; прискóрена
дільність сéрця.
таяние – тóплення, тáнення.
таять, растаять – тáнути, розтáнути; то
птись, розтóплюватись, розтоптись (про
віск).
твердеть, отвердеть – твéрднути, затвéр
днути; твердíшати, затвердíти; (про рід
ке) – тужáвіти, затужáвіти.
твердоватость – твердувáтість, -тости; пó
твердість.
твердоватый – твердувáтий, пóтвердий.
твердость – твéрдість, -дости; твердотá.
твердый – 1) твердй, міцнй; 2) (о па

тенопластика

мяти) – дóбрий; 3) (непоколеб.) – не
похтний, незмíнний.
творог – сир, -ру.
творожистый (caseosus) – зсíлий, сирувá
тий; творожистое перерождение (degene
ratio caseosa) – зсíле перерóдження; завýр
днення; творожистый распад – зсíлий
рóзпад.
творожиться, створожиться – вýрдитися;
зсідáтися, зсíстися.
теин – тен, -ну.
текучесть – текýчість, -чости; плнність.
текучий – текýчий, плнний.
teleangiectasia – телеангіектазíя, жлопо
шрення; пошрення синьожл (вен).
телесный – тілéсний.
тело (corpus) – тíло; corpus glandulare – за
лозóве тíло; corpus vitreum – склсте тíло;
тело Вольфово – тíло Вóльфове, первíсна
нрка.
телодвижение – рýхи тíла.
телосложение (habitus) – будóва тíла; ста
тýра.
тельце (corpusculum) – тíльце, тíлечко;
тельца кровяные – тільц кров’янí.
темнеть – темнíти, темнíшати.
темноволосый – темноволóсий.
темный – тéмний.
темперамент (temperamentum) – темпе
рáмент, -ту; вдáча.
температура – температýра, теплинá; т. ки
пения – температýра кипíння; средняя t. – пересíчна температýра.
темя (vertex) – тíм’я.
темянная кость (os parietale) – тім’янá
кíстка; foramen parietale – тім’янй óтвір;
tuber parietale – тім’янй горб; sulcus sa
gittalis – стрілкувáтий рівчáк.
темянной (parietalis) – тім’янй.
tendo – сухожлок, -лка; тяглó, -лá; (зб.) –
сухожлля; tendoplastica – штукувáння
(плáстика) тýжнів (сухожлля); tendorrhaphia – зшивáння сухожлка (тýжня);
tendotomia – рóзтин сухожлка (тýжня),
тендотомíя.
tendovaginitis – сухожилопíхвця, тужне
пíхвця; тендовагінíт, запáлення сухожл
кової (тужнéвої) пíхви.
tenesmus – тенéзм, кишкóві бóлі (скорчовí);
пóтяг на низ.
тенонит (tenonitis) – тенонíт, запáлення Те
нóнової кáпсули (на óці); запáлення Тенó
нового капшукá, капшукóвиця Тенóнова.
тенонтагра (tenontagra) – тужнéвий (сухо
жлковий) біль, тенонтáгра.
тенопластика = tendoplastica.
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теноррафия – див. “tendorrhaphia”.
тенотомия – див. “tendotomia”.
tensio – напрýга, напрýження.
tensor – напинáч, -ча; musculus tensor veli
palatini – мýскул напинáч м’якóго підне
бíння.
теобромин (theobrominum) – теобромíн, -ну.
теплокровный – теплокрóвний.
теплоемкость – тепломíсткість, -кости;
тепломкість.
тепловатый – пóтеплий, теплéнький.
тепло, -та (calor) – теплó, -лá; (нареч.) – тéп
ло.
теплообмен – теплообмíн, -ну; тепломíна;
теплозамíна.
теплообразование – тепло[у]твóрення.
теплоотдача – тепловідданн.
теплоотделение – тепловіддíлення.
теплородный – теплотвóрний.
тепловой удар (insolatio) – сóнячне ого
лóмшення.
теплый (callidus) – тéплий; теплая вода
(напр., для ванны) – лíтепло, лíтеплечко.
терапевт – терапéвт, -та.
терапевтический – терапевтчний; терапевтическая клиника – терапевтчна клí
ніка.
терапия – терапíя; лікувáння.
тератоид (teratoid) – тератóїд; врóджений
мíшаний новотвíр, -óру.
тератокардия (teratocardia) – тератокардíя,
врóджений недорóзвиток сéрця.
тератома (teratoma) – тератóма; (врóджений
новотвíр з недорозвнених óрганів).
тереть – тéрти; (об обуви) – мýляти.
термин – тéрмін, -ну; враз, нáзва.
термический – термíчний.
термокаутер (thermocauter) – термокáвтер,
припікáч.
термометр – термóметр, -ру; тепломíр; тер
мометрический – термометрчний, тепло
мíрний.
термоплегия (thermoplegia) – термоплегíя,
паралíза мозковá (або серцевá) від ве
лкого теплá.
терморегуляция (thermoregulatio) – термо
регулція; регулювáння теплá (в тíлі).
терморегулятор (thermoregulator) – термо
регултор, прлад для регулювáння те
плá.
термотерапия (thermotherapia) – термоте
рапíя, лікувáння теплóм.
термотонометр (thermotonometr) – термо
тонóметр, вимíрювач змін тóнусу м’зів
під вплвом теплá.
термофор (thermophor) – термофóр, огрівáч.

тиреоидит

термостат (thermostat) – термостáт; прлад,
що дає постíйне теплó.
термохимический – термохемíчний.
термохимия – термохéмія.
терпентин – терпентна, -ни; терпентин
ное масло (oleum terebenthinae) – терпен
тнова олíя.
терпен – терпéн, -ну.
терпкий – тéрпкий.
терпкость – тéрпкість, -кости.
терпнуть, отерпнуть – тéрпнути, потéр
пнути; дерев’янíти, задерев’янíти.
тестит (testitis) – тестт, запáлення яйц,
яєчковця, яйковця.
тесто – тíсто; тестообразный – тістувáтий.
testudo – пóв’язка (в кóтрій один завíй пок
ривáє дрýгий подíбно до черепáхи).
tetragenus – чвірк (мікрокóки, що скла
дáються по чотри).
тетания (tetania) – тетанíя, скóрчі (кін
цíвок).
tetanus (столбняк) – правéць, -вц; прямéць,
-мц; остовпíння; tetanus hydrophobicus –
правéць (остовпíння) гідрофобíчний (від
водожáху); tetanus neonatorum – правéць
народжéнців. Див. “столбняк”.
тетраплегия (tetraplegia) – тетраплегíя, па
ралíза всіх чотирьóх кінцíвок.
течение (болезни) (cursus) – перéбіг, -гу;
прóтяг, -гу; (реки) – течі, біг рік.
течка (о животных) – тíчка.
течь – тект, бíгти; (тонкой струей) – дзю
рти; (о крови) – юшти, тект.
тигель – тгель, -гля.
tic douloureux (фр.) = neuralgia nervi trigemi
ni – нервóвий біль трійчáстого нéрва, нер
вíй (нервéць) трійчáстого нéрва, сíпання
облччя.
тимпанит (tympanitis) – тимпанíт; запá
лення перéтинки бубонцéвої, барабáнної;
tympanicus – тимпанíчний; бубонцéвий
(барабáнний).
thymus – підгруднна (підгрудннна) зáлоза.
тимит (thymitis) – тимíт, запáлення підгру
днної (підгрудннної) зáлози.
тимэктомия (thymectomia) – тимектомíя,
втин підгруднної зáлози.
тинктура (tinctura) – тинктýра, настóянка.
тип – тип, -пу; типический – типíчний.
тиранить – тирáнити, мордувáти, катувáти.
тиреоидизм (thyreoidismus) – тиреоїдзм;
збíльшена дільність борлакóвої зáлози.
тиреоидин (thyreoidin) – тиреоїдн, екстрáкт
борлакóвої зáлози.
тиреоидит (thyreoiditis) – тиреоїдт, запá
лення борлакóвої зáлози.
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тиреопения (thyreopenia) – тиреопенíя, змéн
шена дільність борлакóвої зáлози.
тиски – лéщата, -щат; кліщí.
титрование – титрувáння.
титровать – титрувáти.
тиф (typhus) – тиф, -фу; t. abdominalis – че
ревнй тиф; t. exanthematicus – висипнй,
плямстий тиф; t. recurrens – зворóтний,
поворóтний тиф.
тифлит (typhilitis) – тифлíт, запáлення слі
пóї кшки, сліпокишкóвця.
тифлотомия (typhlotomia) – тифлотомíя,
рóзтин сліпóї кшки.
тифоид (typhoid) – тифóїд; захворувáння,
подíбне до тфу.
тифозный (typhosus) – тифóзний; status typhosus) – тифóзний стан.
тихий – тхий.
тканевой – тканнний; тканевая жид
кость – тканнна рідинá.
ткань (tela) – тканна; tela submucosa – під
слизовá тканна; грануляционная т. –
грануляцíйна тканна; м’якозернста;
железистая т. – залозувáта тканна.
тление – тлíння; (о дереве) – порохнявíння;
(горение без пламени) – жеврíння.
тлеть, истлеть – тлíти, зітлíти; (о кости,
дереве) – трýхнути, порохнявíти; потрýх
нути, спорохнíти.
ток (воздуха) – течі, плив; стрýмінь, -меня;
(электрич.) – струм, -му; ток, -ку.
токсин (toxinum) – токсн; отрýта, трíйло;
токсический – токсчний, отрýйний.
токсикэмия (toxikaemia) – токсикемíя, от
руння крóви, кровоотруння.
толстая кишка (intestinum crassum) – тов
стá кшка; colon – ободóва кшка; colon
ascendens – догíрня ободóва кшка; colon
transversum – поперéчна ободóва кшка;
colon descendens – додíльна ободóва кш
ка; colon sigmoideum – сигмувáта обо
дóва кшка; intenstinum caecum – сліпá
кшка.
толстеть, потолстеть – товстíти, потовстí
ти; тóвщати, потóвщати; глáдшати, пог
лáдшати.
толстый – товстй; (о человеке) – гладкй,
опáсистий.
толчок – товчóк, -чкá; пóстук, пóштовх;
сердечный толчок – товчóк серцевй;
удáр серцевй (сéрця); пóстук серцевй.
толчение – товчíння.
толща (massa) – тóвща, грубíнь.
толщина – товщинá.
тон – тон, -ну; лад, -ду.
тонический (tonicus) – тонíчний, стягáючий.

тошнить

тонкий – тонкй; тонкокожий – тонкош
кýрий.
тонкоклетчатый – тонкоклітнний; болон
кувáтий.
тонкость – тóнкість, -кости; (мн.) – тóнкощі.
tonsillitis – тонзилíт; запáлення мигдáликів,
мигдали[кóви]ця.
тонус (tonus) – тóнус, -су; прýжність, -нос
ти; нáпряг, -гу.
tophi urici – сечокслі вузл (ґудз) суг
лóбові.
топливо – пáливо.
топырить, растопырить (руки) – роз
ставлти, розстáвити; (ноги) – розче
пíрювати, розчепíрити; (глаза) – витрі
щáти, втріщити.
thorax – огрýддя.
торакобронхотомия (thoracobronchotomia) –
рóзтин дшки через грýди, торакобронхо
томíя.
торакодинамометр (thoracodynamometer) –
вимíрювач сли вдху, торакодинамомéтр.
торакодиния (thoracodynia) – біль у грýдях,
торакодинíя.
торакопластика (thoracoplastica) – штуку
вáння (плáстика) грýдей, торакоплáстика.
торакотомия (thoracotomia) – рóзтин огрýд
дя, торакотомíя.
торакотом (thoracotom) – ніж для рóзтину
огрýддя, торакотóм.
торакоцентез (thoracocentesis) – прóтик
грýдей, торакоцентéза.
тормоз – гальмó, -мá; гáльма, -ми; тормозящий – гальмýючий.
торпидный (torpidus) – торпíдний; зціпе
нíлий, негійнй, мршавий.
торс – тýлуб, -ба.
torsio – скрýчування, закрýчування, пере
крýчування.
torticollis – кривов’за, кривошя; torticol���������
lis congenita – кривошя врóджена.
торф – торф, -фу; торфяной – тóрфовий,
торфний.
тоска (angor) – тýга, нудьгá, сум, -му, журбá,
тоскá.
тосковать, затосковать – тужти, затужти;
сумувáти, засумувáти; нудьгувáти, за
нудьгувáти.
точка – 1) тóчка, 2) крáпка; т. кипения –
тóчка кипíння; т. плавления – тóчка
тóплення; т. замерзания – тóчка замер
зáння.
точность – тóчність, -ности; доклáдність,
достóтність.
тошнить, стошнить – нудти, занудти;
млоти; тошнит – нýдить, нудá поривáє.
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тошно – нýдно, млóсно, вáдко; тошнота
(nausea) – нуд, -ду; нудóта, млóсть, -сти.
тошнотворный – нудóтний.
тошнотное – нудкувáте, вадкувáте.
тошный – нуднй, нудкй, вадлвий.
тощать, отощать (ослабевать) – охлявáти,
охлнути; (худеть) – хýднути, схýднути;
з тíла спадáти, спáсти.
тощий 1) (желудок) – порóжній; 2) (лицо) –
худй, схýдлий.
трабекула (trabecula) – поперéчка, брусóк,
-скá.
трава (herba) – травá; (ум.) травця, тра
вчка; (лекарств., целебная) – зíлля.
травить – трути, отрути.
травма (trauma) – трáвма; забíй, -бóю, ушкó
дження.
травматизм (traumatismus) – травматзм,
забитт.
травматический (traumaticus) – травма
тчний, забійнй; neurosis traumatica –
неврóза травматчна (забійнá).
травник (herbarium) – 1) гербарій, зільнк,
-кá; 2) (настойка) – трав’нка.
травоядный – траводний; травоядное
(сущ.) – травод, -да.
тракт (tractus) – тракт, -ту; шлях, -ху; tractus
opticus – зоровй (оптчний) шлях (тракт).
трансплантация (transplantatio) – транс
плантáція; перещéплювання; перещéп
лення; пересáдження.
трансспирация (transspiratio) – трансспірá
ція, продихáння; шкірнé дихáння.
транссудат (transsudatum) – транссудáт, -ту;
просóчина; транссудация (transsudatio) –
транссудáція, просóчення, просякáння.
трансформация (transformatio) – трансфор
мáція, перетвóрення, змінлвість, -вости;
перемíна.
transfusio – трансфýзія; переливáння, пе
релв, -ву; autotransfusio – автотрансфýзія,
самоперелв, -ву; самопереливáння.
трапециевидный (trapezius) – трапецої
дáльний; musculus trapezius – трапецої
дáльний мýскул.
трахея (trachea) – трахéя, дхавка; дшник;
cartilagines tracheales – трахéйні хрящí;
lig. annularia (trachealia) – каблучкóві зв
зки (трахéйні); gland. tracheales – трахéйні
зáлози.
трахеит (tracheitis) – трахет; запáлення д
хавки (дшника); дихавковця, дишни
ковця.
трахеобронхит (tracheobronchitis) – трахео
бронхíт, запáлення дхавки (дшника) й
дшок; дхавко-дишковця.

трещать

трахеобронхоскопия (������������������
tracheobronchoscopia) – трахеобронхоскопíя, óгляд дхавки
(дшника) й дишóк.
трахеоларинготомия (tracheolaryngotomia) –
трахеоларинготомíя, рóзтин дхавки (дш
ника) й гортáни (горлнки).
трахеоррагия (tracheorrhagia) – кровотéча
з дхавки (дшника); трахеорагíя.
трахеоскопия (tracheoscopia) – óгляд д
хавки (дшника) особлвим прладом;
трахеоскопíя.
трахеоспазм (tracheospasmus) – дхавко
скóрч, дшникоскóрч; судóма дишникó
ва, трахеоспáзм.
трахеостеноз (tracheostenosis) – звузíння (по
вýжчання) дишникóве; дихавкозвузíння;
трахеостенóза.
трахеотом (tracheotom) – трахеотóм; ніж
для рóзтину дхавки (дшника).
трахеотомия (tracheotomia) – трахеотомíя,
дишникорóзтин.
трахома (trachoma) – трахóма; сухй вóлос.
треглавый (�����������������������������
triceps) – триголóвий; musculus triceps brachii – триголóвий плечевй
мýскул.
tremor – тремтíння, дриж������������������
áчка; ������������
tremor senilis – тремтíння старéче.
трение (tritus) – терт; внутреннее тр. –
внýтрішнє терт; шум трения плевры –
шарудíння плéври.
тренирование – тренувáння, муштрувáння.
треножник – тринíжок, -жка; таганóк.
трепан (trepan) – трепáн, коловй свéрдлик
для чéрепа.
трепанация (trepanatio) – трепанáція; свер
длíння чéрепа, черепосвердлíння.
трепанировать – трепанувáти, довбáти.
треск (crepitatio) – тріск, -ку; хруск, луск,
хряск; (при переломе костей) – хруск.
трескаться, истрескаться – трíскатися,
розтрíскатися; рéпатися, порéпатися.
трескучий – тріскýчий.
треснувший, расколотый – трíснутий.
треска (рыба) (gadus morrhua) – тріскá, каб
ліóн, дорш.
третичный (tertianus) – третнéвий, третн
ний.
треугольник (trigonum) – трикýтник, -ка.
трехатомный – триатомóвий, тривалéнтний.
трехгранный – тригранстий, трибíчний.
трехмесячный – трьохмíсячний, тримíсяч
ний.
трехстворчатый (tricuspidalis) – трійчáстий,
трилдовий; valvula tricusdidalis cordis –
трійчáста (трилдова) серцевá зáслінка.
трещать, треснуть – тріщáти, трíснути;
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хрскати, хрснути; (на части) – лýскати,
лýснути; рéпати, рéпнути.
трещина (fissura, rima) – щілна, розкóлина,
порéпина (на ногах); fissura orbitalis superior – вéрхня (горíшня) орбітáльна щілна;
rima glottidis – горлнкова щілна; тр. в
костях – розкóлина; тр. на ногах, на подошвах – порéпання; писклта (Грінч.);
покрыться трещинами – порисувáтися
(Грінч.).
тризм (trismus) – тризм, -му; кóрчі, судóма
жувáльних м’зів; trismus neanatorum –
тризм народжéнців.
трипер (gonorrhoea) – трпер, -ру; гоно
рéя, збурця; gonorrhoea urethrae = ureth
ritis gonorrhoica – збурця, трпер, се
чівникóвиця збуровá. Див. “гоноррея”.
триперный (gonorrhoicus) – гонорóйний,
збуровй; conjunctivitis gonorrhoica –
кон’юнктивíт гонорóйний (збуровй);
триперное отделяемое – збур, -ру; rhe
umatismus gonorrhoica – ревматзм (ло
мéць) гонорóйний (збуровй).
триплегия (triplegia) – триплегíя, паралíза
однóї горíшньої й двох долíшніх кінцíвок.
трихиаз (trichiasis) – трихіза, вкрут вій,
волосорізáчка вієвкрутнá.
трихина (trichina spiralis) – трихíна; во
лосчка, ґвинтовчка; trichinosis – три
хінóза, волоснниця, ґвинтéць.
трихиноз (trichinosis) – трихінóза, трихíнна
хорóба.
трихомикоз (trichomycosis) – трихомікóза,
волосянá пліснвиця.
трихофития (trichophytia) – трихофітíя;
грибчáста хорóба шкірянá.
тройни – трійнта, -нт; трійн, -нí; троє́
шки, -шок.
тройничный (trigeminus) – трійчáстий; ner
vus trigeminus – трійчáстий нерв.
тромб (thrombus) – тромб, (зáтичка кров’я
нá).
тромбоз (thrombosis) – тромбóза; заснíтен
ня; зáтнення, затýлення; т. сосудов – жило
заснíтення, тромбóза жил; trombophlebi
tis – кровозаснíтена синьожлиця; trombo
arteritis – кровозаснíтена червоножлиця;
запáлення й тромбóза артéрій.
thrombosis vasorum cerebri – тромбóза
(жилозаснíтення) жил мозковх.
thrombosis vasorum retinae – тромбóза
(жилозаснíтення) жил сіткíвки.
тростниковый – тростнний, тростóвий;
тр. сахар – тростнний цýкор, сахарóза.
трофический – трофíчний, споживнй, жв
ний.

tumor

трофоневроз (trophoneurosis) – трофоневрó
за, нервóвий рóзлад (розлáддя) в жвленні
тканн.
trypanosomiasis – трипанозоміза, сóнна хо
рóба.
trypsin – трипсн; речовинá, що розщíплює
білóк.
труба, трубка (tuba) – трубá, трýбка, рýрка,
цíвка; tuba auditiva Eustachii – слуховá
трубá (Євстáхієва); трубочка (tubulus) –
трýбочка, рýрочка, цíвочка.
трубный (tubarius) – трубовй, трýбний,
рурковй; трубная беременность (gra
viditas tubaria) – вагíтність рурковá; ва
гíтність трубовá.
трубчатый (tubulosus) – трубувáтий, рур
кувáтий, цівкувáтий; трубчатая кость –
гольóнка (Грінч.).
труп (cadaver) – труп, -пу; (животных) –
пáдло, -ла.
трупный (cadaverosus) – трýпний, трупо
вй; трупное отделение, трупная – тру
пáрня; трупные пятна – муравця сня,
мерлякóві плми; трупное окоченение –
див. “окоченение”.
тряпичный – ганчіркóвий.
туалет – туалéт, -ту; спордження.
туберкулез (tuberculosis) – туберкульóза,
горбкóвця, сухóти; tuberculosis perito
naei – туберкульóза (горбкóвиця) очерé
вини; tuberculosis laryngis – туберкульóза
горлнки; tuberculosis pulmonis s. phthi
sis – туберкульóза легенéва, сухóти.
туберкулезный (tuberculosus) – туберкульó
зний, горбковчний; bronchitis tuberculo
sa – бронхíт туберкульóзний, дишця горб
ковчна; arthritis tuberculosa – суглóбиця
горбковчна, артрт туберкульóзний.
туберкулиды (tuberculides) – туберкулíди,
горбковик.
туберкулин (tuberculinum) – туберкулíн,
-ну; горбковчна отрýта.
тугой – тугй; (крепкий) – цупкй; тугой,
туговатый (на ухо) – прглухуватий, та
кий, що недочувáє.
тугоплавкость – тяжкотóпність, -ности; ту
готóпність; тугоплавкий – туготóпний,
тяжкотóпний, тяжкотóпкий.
тугоподвижность (rigiditas) – заклклість,
-лости; тугоподвижный – заклклий.
туловище (truncus) – тýлуб, -ба; стóвбур,
-ра; (ум.) – тулубéць, -бц.
туловищный – тýлубовий.
туманность – тумáнність, -ности.
tumor – óпух; новотвíр, -твóру; tumor albus –
бíлий óпух суглóбовий; tumor benignus –
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новотвíр незлослвий, новотвíр нелихй;
tumor malignus – новотвíр злослвий,
новотвíр лихй; tumor ovarii – óпух (но
вотвíр) ячника; tumor uteri – новотвíр
(óпух) ypáзовий; tumor vaginae – óпух
(новотвíр) пíхвовй; tumor vulvae – óпух
(новотвíр) соромíтні. Див. “опухоль”.
tupelo – розшрювач урáзової шйки (з ко
рíння дéрева Nyssa).
туповатый – тупувáтий; (о человеке) –
тупáк, -кá; безтмний.
тупой – тупй; (нож) – затупíлий, тупй.
тупость – тýпість, -пости; т. сердца – тý
пість серцевá (сéрця).
тупоконечный – тупокінчáстий.
тупоумие – туподýмство.
тур (tour) – тур, -ра; óбíг, -гу; зворóт, -ту.
тургесценция (turgescentia) – тургесцéнція,
набрклість, напрýження.
тургор (turgor) – тýргор, -ру; напрýження.
турунда (turunda) – турýнда, зáтинка, зáво
лічка.
тусклость – тьмність, -ности; тусклый –
тьмний, несний, тéмний.
тускнуть, потускнуть, тускнеть – мéрхну
ти, помéрхнути; темнíти, потемнíти.
тухлость – тýхлість, -лости.
тухлый – тýхлий, пртхлий.
тучнеть – глáдшати.
тучность (obesitas) – глáдкість, -кости; опá
систість.
тучный (obesus) – гладкй, опáсистий.
тыл (tergum) – тил, -лу; зад, -ду; т. кисти
руки (dorsum manus) – спнка (тил) рук
(ктиці).
тыльный – тльний, зáдній.
тычинка – пилк, -кá.
тяга – тга, прóтяг, -гу.
тяготение – тяжíння, тяготíння.
тяготить, отяготить – обтяжáти, обтжува
ти, обтжити; тяготиться – тяжтися.
тягучесть – тягýчість, -чости.
тяж ткани нефрогенный – нефрогéнне
(ниркотвóрче) пáсмо тканни.
тягучий – тягýчий.
тяжелеть, отяжелеть – тжчати, потжчати;
вáжчати, повáжчати.
тяжелый – тяжкй, важкй.
тяжесть – вагá, -г; тягáр, -рá.

У
Убавлять, убавить – відбавлти, відбáвити,
змéншувати, зменшти.
убавочный – умний, змéншуючий, убут

углевод

кóвий.
убежище – притýлок, -лку; пристанóвище.
убивать, убить (лишить жизни) – убивáти,
убти.
убийственный – убíйчий.
убийство – убвство, душогýбство.
убийца – вбвця, душогýб, убíйник.
убирать, убрать – убирáти, прибирáти, убрá
ти; прибрáти; опоряджáти, опорядти.
ублюдок (hybridus) – пóкруч, -ча; лшанець,
-нця.
убой – убíй, -бóю; забíй, -бóю; убивáння,
зарíз, -зу.
убойный – убíйний.
уборная – убирáльня; клозет – відхóдок,
-дку; клозéт, -ту.
увеит (uveitis) – увет, запáлення пігмéнто
вого шáру жиловóї (жльної) оболóнки
óка, пігментошарця.
увеличение, увеличивание – збíльшення,
побíльшення, збíльшування, побíльшу
вання.
увеличивать, увеличить – збíльшувати,
збíльшити; побíльшувати, побíльшити;
-ться – збíльшуватися, збíльшитися, по
бíльшати.
увеличительный – збíльшувальний, по
бíльшуючий.
увериться – упéвнитися, пересвíдчитися.
увечивать, изувечить – калíчити, скалíчити.
увечный – калíка, покалíчений.
увечье (mutilatio) – калíцтво.
увлажнение – відволóжування, звóгчування,
відволóження.
увлажнять, увлажнить – зволóжувати, зво
лóжити; відволóжувати, відволóжити; звóг
чувати, звóгчити.
увулит (uvulitis) – увулíт, запáлення язичкá,
язичкóвця (піднебíнна).
увулоптоз (uvuloptosis) – увулоптóза, пара
лíза язичкóва (язичкá).
увулотомия (uvulotomia) – втин язичкá,
увулотомíя.
увядание – в’нення.
увядать, увянуть – в’нути, зів’нути; (о
человеке) – марнíти, змарнíти, помарнíти.
увядший – зів’лий, помарнíлий.
угар – чад, -ду; угар издавать – чадíти.
уга[о]рать, угореть – чáдіти, учáдіти.
угарный – чаднй; угарно – чáдно.
угасание – згасáння, погасáння.
угасать, угаснуть – гáснути, згáсти; пога
сáти, погáсти; згасáти, згáснути; (о челове
ке) – чáхнути, зачáхнути; конáти, сконáти.
угасший – згáслий, погáслий.
углевод – вуглеводáн, -ну.
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углеводород – вуглевóдень, -дня.
углекислая соль – вуглн, -ну; карбонáт, -ту.
углекислота – (acidum carbonicum) – вугле
кислотá.
углекислый (carbonicus) – вуглекслий.
углекислый источник – вуглексле джé
релó.
углекислый кальций (calcium carbonicum) –
вуглн вáпня (вáпу), вуглн вапнéвий (вá
повий); карбонáт кáльція (кальцíйний).
углекислый магний (magnium carbonicum) –
вуглн (карбонáт) мáгнія (магнíйний).
углекислый натрий (natrium carbonicum) –
вуглн сóду (сóдовий); карбонáт нáтрія
(натрíйний).
углерод – вуглéць; углеродный – вугле
цéвий.
угловой (во внутреннем углу) – кýтній; (сна
ружи) – роговй; (краеугольный) – на
рíжний.
угломер – кутомíр, -pa.
углубление (действие) – поглблювання,
поглблення; заглблювання, заглблен
ня; fossa (впадина) – улогóвина; заглби
на; fossa trochanterica (femoris) – óворотня
заглбина (стегнá).
углублять, углубить – поглблювати, по
глбити; заглблювати, заглбити.
угнетатель (depressor) – гнобтель, -ля;
стягáч, -чá; musculus depressor septi nasi –
мýскул стягáч носовóї перéтинки.
угнетать, угнесть – пригнíчувати, пригні
тти; гнобти, пригнóбти.
угнетение (depressio) – пригнíчення, при
гнóблення.
угнетенность – пригнóбленість, -ности;
пригнíченість.
угнетенный – пригнíчений, пригнóблений;
угнетенное состояние – стан пригнóблен
ня, пригнíчення.
угол (внутренний) – кут, -та; кутóк, -ткá;
(наружный) – ріг, рóгу.
уголовный – кáрний, кримінáльний.
уголь (carbo) – вýгіль, -ля; (соб.) – вýгілля,
-лля; вýгля.
угольный – вуглянй.
угорать, угореть – див. “угарать”.
угорелый – учáділий.
угорь (comedo) – вýгор, -грá; прщик, -ка;
comedones = acne punctata – [в]угрí.
угреватый – вугрувáтий, прищувáтий.
угрожать – загрóжувати, погрóжувати.
угрожающий – загрóзливий.
угроза – загрóза, погрóза, грізьбá.
угрюмость – похмýрість, -рости; понýрість.
угрюмый – похмýрий, понýрий.

узел

удавленник – вíшальник, -ка; удавленни
ца – вíшальниця.
удавливать, удавить – душти, задушти.
удаление (ablatio) – віддалння, віддáлення;
(части тела) – втнення, виттт, втин;
(зубов) – виривáння.
удалять, удалить – віддалти, віддалти;
(зуб.) – виривáти, врвати; (вырезать) –
витинáти, втяти, відтти.
удар – удáр, -ру; (удар кулаком) – стусáн, -нá;
(удар по лицу) – лящ, -щá; (апоплекс.) –
удáр, -ру; грéць.
ударять, ударить – бти, удáрити; -ться –
бтися, вдáритися, забтися.
удачный – удáлий, удáтний.
удваивать, удвоить – подвóювати, подвóїти;
-ться – подвóюватися, подвóїтися.
удвоение (duplicatura) – подвóєння.
удельный (partialis) – питóмий; удельный
вес – питóма вагá.
удерживать, удержать – задéржувати, за
дéржати; затрмувати, затрмати; (кровь) –
затамóвувати, затамувáти.
удлинение – подóвження.
удлинять, удлинить – подóвжувати, подóв
жити; здóвжувати, здóвжити; -ться – дóв
шати, подóвшати.
удобоваримый – легкотрáвний, травнй;
удобоваримость – легкотрáвність, -но
сти.
удручать, удручить – пригнíчувати, при
гнітти; гнобти, пригнобти.
удрученность – пригнíченість, -ности; при
гнóбленість.
удрученный – пригнíчений; удрученное со
стояние – пригнíчення.
удушение – задýшення.
удушливый – задýшливий.
удушье (asthma) – áстма, задýха, ядýха;
asthma cardiacum – áстма серцевá; страда
ющий удушьем – ядýшливий, ядýшний.
Див. “астма”.
ужас – жах, -ху; страх, -ху; ужас, как боль
но – страх як болть; страшéнно болячé.
узаконение (действие) – узакóнення; за
кóн, -ну; прáво, -ва.
узаконенный – узакóнений.
узаконять, узаконить – узаконти, узако
нти.
узда (frenulum) – гнуздéчка, вуздéчка; fre
nulum preputii – гнуздéчка перéдньої прут
нéвої шкýрки.
узел (nodus, ganglion) – вýзол, -злá; ґудз;
гáнглій; ganglion semilunare (Gasseri) n.
trigemini – півмíсячний (молодковий)
гáнглій (вýзол) (Гáсерів) трійчáстого нéрву.
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узелок (nodulus) – вýзлик, -ка; nodulus Ara
ntii – Арáнціїв вýзлик.
узкий – вузькй, тіснй.
узколобый – вузьколóбий, низьколóбий,
вузькочóлий.
узловатый (nodosus) – вузлувáтий, ґудзувá
тий.
usura – шмýга, натерт, вижолóбина.
указатель (index) – покáжчик, -ка; указа
тельный палец (index) – вказівнк, -кá;
вказнй пáлець.
укалывать, уколоть – укóлювати, уколóти.
уклон – схил, -лу; пóхил, -лу; (в действиях) –
ýхил.
уклонение (declinatio) – вíдхил, -лу; ухилн
ня, відхлення, збóчення.
укорочение (abbreviatio) – укорóчення, ско
рóчення, покорóтшання.
укорачивать, укоротить – вкорóчувати,
вкоротти; -ться – вкорóчуватися, корóт
шати, вкороттися, покорóтшати.
укол (punctura) – укóл, -лу.
укрепительный – зміцнючий, підсильнй.
укрепление (fixatio) – закрíплювання,
скрíплювання; закрíплення, скрíплення;
змíцнення.
укреплять, укрепить – скрíплювати, скрі
пти; змíцнювати, зміцнти; підслювати,
підслити; -ться – змíцнюватися, зміц
нтися.
укрощать, укротить – прибóркувати, при
бóркати; усмирти, усмирти.
уксус (acetum) – óцет (óцту); уксус древес
ный – деревнй óцет.
уксусный (aceticus) – оцетóвий, óцтовий;
уксусная кислота (acidum aceticum) –
оцтóва (óцтова) кислотá.
уксусно-кислая соль – оцтáн, -ну; ацетáт,
-ту.
укус, укушение (morsus) – укýс, -су; у. бе
шеной собаки – укýс скажéного собáки.
укусывать, укусить – кусáти, укусти.
укутытать, укутать – укýтувати, укýтати.
ulcus ventriculi – див. “язва”.
улетучивание (volatilisatio) – впар, -py;
випарóвування; вивíтрювання.
улетучиваться, улетучиться – вивíтрюва
тися, ввітритися; випáрюватися, впа
ритися, випарóвуватися.
улика – дóказ, -зу; вказ, -зу.
улитка (ухо) (cochlea) – слимáк, -кá; cu
pulae (cochleae) – бáня (слимакóва); scala
vestibuli – присíнкові схóди; scala tympa
ni – бубонцéві схóди.
улитковый (cochlearis) – слимакóвий; duc
tus cochlearis – слимакóвий прóвід.

унция

улиткообразный – слимакувáтий.
улучшать, улучшить – полíпшувати, полíп
шити; -ться – крáщати, покрáщати; лíп
шати, полíпшати.
улучшение – полíпшування; (сов.) – полíп
шення.
ум (mens, ratio) – рóзум, -му; глýзд, -ду; ли
шаться ума – з рóзуму спáсти; сойти с
ума – збожевóліти, обезглýздіти; не в сво
ем уме – не сповнá рóзуму.
умалишенный – божевíльний, безрозýмний.
уменьшать, уменьшить – змéншувати, змéн
шти; вбавлти, вбáвити; -ьтся – змéн
шуватися, змéнштися, помéншати; (об
опухоли) – спадáти, спáсти.
уменьшение – змéншування, змéншення
(сов.).
умеренность – помíрність, -ности; поміркó
ваність.
умеренный – помíрний, уміркóваний, по
міркóваний; умеренный образ жизни –
уміркóване житт.
умереть – див. “умирать”.
умерший – умéрлий, помéрлий, помéрший.
умерщвление – умертвíння.
умерщвлять, умертвить – умертвлти,
умертвти; убивáти, убти; (страсть) –
угамóвувати, угамувáти.
умирание – умирáння.
умирать, умереть – умирáти, умéрти; уме
реть от чего – умéрти з чóго.
умирающий (moribundus) – умирýщий, ко
нáючий.
умоизступление (mania) – несамовтість,
-тости; шалéнство.
умопомешательство (absentia) – божевíлля,
збожевóління.
умопомрачение – пáморока.
умственный – розумóвий.
умывальник – умивáльник, -ка; умивáль
ниця.
унаследование – дістáння в спáдщину,
унаслíдування.
унаследовать – дістáти в спáдщину, одід
чити; унаслíдувати.
унимать, унять – угамóвувати, угамувáти;
(кровь) – тамувáти, затамувáти, затамóву
вати.
уничтожать, уничтожить (разрушать) –
знщувати, нщити, знщити; руйнувáти,
зруйнувáти; (отменять) – касувáти, ска
сувáти.
уничтожение (abolitio) – нщення, знщу
вання; (оконч.) – знщення; (отмена) –
касувáння, скасувáння.
унция – ýнція.
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унятие, унимание – угамóвування, -ння;
угамувáння; у. крови – затамóвування,
затамувáння.
упадок – занéпад, -ду; підупáд, -ду.
упитанный – годóваний, вгодóваний.
уплотнение – ущíльнення, здебéлíння, згý
щення.
упор – 1) підпóра, cyпópa; 2) ýпір.
употребление (usus) – ужток, -тку; ужи
вáння; для домашнего употребления –
для домашнього (хáтнього) вжтку.
употребляемый, употребительный – уж
ваний, уживáльний.
употреблять, употребить (средства) – ужи
вáти, ужти чогó; (в пищу) – споживáти,
спожти; -ться – уживáтися.
упражнение (exercitio) – впрáва.
упражнять (тренировать) – муштрувáти;
вправлти; -ться – вправлтися.
упругий (elasticus) – пружнй, пружстий,
напрýгий; membrana elastica – пружнá
оболóнка.
упругость – прýжність, -ности; пружстість.
уравнивать, уравнять – рівнти, вирíвню
вати; врівняти, зрівнти.
уравнитель (regulator) – регултор; вирíв
нювач, -ча.
уравновешенность – урівновáжність, -ности.
уравновешивание – урівновáжування;
(оконч.) – урівновáження.
уравновешивать, уравновесить – урівно
вáжувати, урівновáжити.
urachus – сечовй мішóк.
ураты – сечáни, сéчні сóлі.
урегулирование – урегулювáння.
урегулировать – урегулювáти.
урезывать, урезать – урíзувати, урíзати;
відрíзувати, відрíзати.
уремия (uraemia) – уремíя, сечоотруння,
сечокрíв’я.
уреометр (ureometer) – уреóметр, сечо
виномíр.
uresis (uresis) – мóчення, урéза.
уретер (ureter) – сечовíд, -вóду; сечопрóвід,
-воду.
уретералгия (ureteralgia) – біль (р. бóлю)
сечовóду, уретералгíя.
уретерит (ureteritis) – уретерт, запáлення
сечовóду (сечопрóводу).
уретероцистопиэлит
(ureterocystopyeli
tis) – уретероцистопієлíт, запáлення сечо
вóду, сечникá й нирковóї мски.
уретеролит (ureterolith) – камінéць сечо
вóду, уретеролíт.
уретеролитиаз (ureterolithiasis) – уретеро
літіза, хорувáння на камінцí сечовóду.

уродливость

уретеролитотомия (ureterolithotomia) – уре
теролітотомíя, втин камінцíв сечовóду
(сечовóдових).
уретеротомия (ureterotomia) – уретеротомíя,
рóзтин сечовóду.
уретероэктомия (ureteroectomia) – урете
роектомíя, втин сечовóду.
уретра (urethra) – сечівнк, -кá; частни чо
ловічого сечівникá: pars prostatica urethrae –
передсечникóва частна сечівникá; pars
membranacea – оболóнкова частна; pars
cavernosa – печéрна частна; colliculus se
minalis ur. – сім’янй горбóчок; fossa navi
cularis urethrae (Morgagnii) – човенцéва за
глбинка сечівникóва (Морґáнієва); orifi
cium urethrae externum – надвíрнє (зóвні
шнє) вíчко сечівникóве; lacunae ur. (Mor
gagnii) – сечівникóві лакýни (Морґанієві);
crista urethrae – сечівникóвий грéбінь; ure
thra muliebris (жінóчий сечівнк): orificium
ur. externum – надвíрнє сечівникóве вíчко;
corpus spongiosum urethrae – губчáсте сечів
никóве тíло; crista urethralis – сечівникóвий
грéбінь.
уретрит (urethritis) – сечопровіднця, уре
трт, -ту; urethritis gonorrhoica – трпер;
збурця, сечопровіднця збуровá; urethri
tis anterior – уретрт, (сечопровіднця)
перéдній.
уретрогеморрагия (urethrohaemorrhagia) –
уретрогеморагíя, кровотéча сечівникó
ва.
уретродиния (urethrodynia) – уретродинíя,
нервóвий біль сечівникá (сечівникóвий).
уретрометр (urethrometer) – уретрометр,
вмірник широчін (ширин) сечівникá
(сечівникóвої).
уретроррагия – див. “уретрогеморрагия”.
уретроррафия (urethrorrhaphia) – уретро
рафíя, зшивáння сечівникá.
уретроррея (urethrorrhoea) – уретрорéя,
слизотéча сечівникóва (з сечівникá).
уретроскоп (urethroscop) – уретроскóп,
прилад для óгляду сечівникá.
уретроскопия (urethroscopia) – уретроско
пíя, óгляд сечівникá.
уретроспазм (urethrospasmus) – сечівни
коскóрч, судóма сечівникóва.
уретростеноз (urethrostenosis) – звузíння
сечівникóве, уретростенóза.
уробилин (urobilinum) – уробілíн, -ну; се
чожóвчень.
уровень – рíвень, -вня.
урод, уродина (monstrum) – вродок, -дка;
почвáра, потвóра.
уродливость – потвóрність, -ности.
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уродовать, изуродовать – калíчити, ска
лíчити; спотвóрювати, спотвóрити.
уродливый – потвóрний.
уродство (monstra) – див. “уродливость”.
урожденный – урóджений, урождéний.
уролит (urolith) – уролíт, сечовй кáмінь.
уролитиаз (urolithiasis) – уролітіза, хору
вáння на сечовí камінцí, сечокамíнниця
сечокамíння.
уролог (urolog) – урóлог, лíкар сечовх хорóб.
урология (urologіa) – уролóгія, наýка про
сечовí хорóби (недýги).
урометр (urometer) – урóметр, вмірник
питóмої ваг сéчи.
уроскопия (uroscopia) – уроскопíя, дослí
джування сéчи.
urticaria – кропвниця, красýха, кропв’ян
ка; кропв’яна пропáсниця.
урчание – бурчáння.
урчать – бурчáти.
ус – вус, -са; (мн.) – вýса.
усваивать, усвоить – засвóювати, засвóїти.
усвоение (assimilatio) – асимілція, засвóю
вання, засвóїння.
усекать, усечь – утинáти, утти; відтинáти,
відтти; усікáти, усікт.
усеченный – уттий, сттий, зрíзаний.
усиление – змíцнювання; (оконч.) – змíц
нення.
усиленный – змíцнений, збíльшений; (о ра
боте) – напрýжений.
усиливать, усилить – зміцнти, змíцнюва
ти, зміцнти; підслювати, підслити;
збíльшувати, збíльшити; -ться – зміцн
тися, зміцнтися, зміцнíти.
усилие – зуслля, -лля.
ускорение (acceleratio) – прискóрювання;
(соверш.) – прискóрення.
ускорять, ускорить – прискорти, при
скóрювати, прискóрити; -ться – прискор
тися, прискóрюватися, прискóритися.
условие (conditio) – умóва.
усложнение – усклáднення.
усложнять, усложнить – ускладнти, усклад
нти.
усмирять, усмирить – втихомрювати, вти
хомрити.
усмотрение – рóзгляд, -ду; пóгляд, -ду; рóз
суд, -ду.
усовершенствование – удосконáлювання.
усовершенствованный – удосконáлений.
усовершенствовать – удосконáлювати, удо
сконáлити.
усопший (mortuus) – покíйник, -ка; небíж
чик, -ка.
успокаивать, успокоить – заспокóювати,

утихать

заспокóїти; -ться – заспокóюватися, за
спокóїтися; (после гнева) – відхóдити, ві
дійт.
успокоение – заспокóєння; спóкій, -кóю;
угамувáння.
успокоительный – заспокóюючий, заспо
кíйливий.
уста – устá (уст); уста закрылись – устá
склеплися.
уставать, устать – змóрюватися, змортися;
втóмлюватися, втомтися.
усталость (defatigatio) – втóма, знемóга.
усталый – втóмлений, стóмлений, змóрений.
установка – устанóвлення, устáвлення; у.
титра – устáвлення ттру.
устаревший – застарíлий, задáвнений.
устойчивость (stabilitas) – стáлість, -лости;
стíйкість.
устойчивый (stabilis) – стійкй, стáлий, три
вáлий; устойчивое равновесие – стійкá
рівновáга.
устранение – усувáння, усýнення.
устрица (ostrea) – ýстриця; устрица реч
ная – скóйка.
устройство (вещества) – будóва; (оборудо
вание) – устаткувáння, влаштувáння.
устье (orificium, ostium) – ýстя, вíчко, від
тýлинка; orificium urethrae externum – на
двíрнє сечівникóве вíчко; ostium tympa
nicum tubae auditivae; бубонцéва (бара
бáнна) відтýлина слуховóї труб.
усыпать, уснуть – засипáти, заснýти.
усыпительный (narcoticus) – усиплючий,
усиплвий.
усыпление – усиплння, присиплння,
приспáння.
усыплять, усыпить – усиплти, присипл
ти; приспáти; замóрювати, заморти.
усыхать, усохнуть – всихáти, всóхнути; (о
мног.) – повсихáти.
утероскопия (uteroscopia) – óгляд урáзу,
утероскопíя.
uterus – урáз, мáтиця, мáтка; uterus arcua
tus – дугувáтий (дугáстий, лукувáтий) урáз;
uterus biangularis s. bicornis – дворóгий
урáз; uterus bicornis unicollis – дворóгий
одношйний урáз; uterus disseptus s. sep
tus – передíлений, перегорóджений урáз;
uterus duplex – подвíйний урáз; uterus dup
lex unicollis – подвíйний урáз з одною
шйкою; uterus infantilis – дитчий урáз;
uterus septus unicollis – передíлений урáз з
однóю шйкою (одношйний); uterus sub
septus – часткóво передíлений урáз; uterus
unicornis – однорóгий урáз. Див. “матка”.
утихать, утихнуть – стихáти, стхнути.
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утолщаться, утолститься – тóвщати, по
тóвщати.
утолщение – потóвщання, тóвщання.
утомление (fatigatio) – втóма, змóра.
утомленный – втóмлений, стóмлений, змó
рений.
утомляемость – втóмленість, -ности; змó
рення.
утомляться, утомиться – втóмлюватися,
втомтися.
утончать, утончить – тончти, утончти;
витóнчувати, втончити; -ться – тóншати,
потóншати.
утончение – стóнчення, утóнчення; загó
стрення, втончення.
утомление (submersio) – втóплення; submer
sio accidentalis – втóплення випадкóве –
(ненавмсне); submersio voluntaria – само
втóплення.
утопленник (submersus) – утóплений, утóп
леник, -ка; утопленница – утóплена, утó
плениця.
утрачивать, утратить – утрачáти, утрáти
ти; губти, згубти.
утробный – утрóбний, черевнй.
уха – шка, щéрба.
ухо (auris) – вýхо; cartilago auriculae – вуш
нй хрящ; helix – зáвитка; anthelix – про
тизáвитка; concha auriculae – вушнá скóй
ка; tragus – козéл; antitragus – протикозéл;
lobulus auriculae – вушнá чáсточка; sca
pha – чóвен; incisura anterior (auris) –
перéдня вушнá врізка; sulcus auriculae
posterior – зáдній вушнй рівчáк; eminentia
conchae – скóйкове згíр’я; musculi helices
major et minor – завиткóві мýскули (м’с
ні) – бíльший і мéнший; auris interna –
внýтрішнє (середóве) вýхо; labyrinthus
membranaceus – оболóнчастий лабірнт;
ductus cochlearis – слимакóвий прóвід;
organon spirale (Corti) – спірáльний óрган
(Кóртіїв); labyrinthus osseus – кістянй
лабірнт; vestibulum labyr. – присíнок;
cochlea – слимáк; meatus acusticus inter
nus – внýтрішній (ceредóвий) вушнй
хід; cavum tympani – бубонцéва (бара
бáнна) дуплна; membrana tympani –
бубонцéва оболóнка; ossicula auditus –
слуховí кісточк; tuba auditiva (Eustachii) –
слуховá трýба (Євстáхієва); meatus acus
ticus externus – надвíрній (зóвнішній) слу
ховй хід.
уход (за больным) – дóгляд, -ду; піклувáн
ня.
ухудшать, ухудшить – погíршувати, по
гíршити; -ться – гíршати, погíршати.

фарадизация

ухудшение – погíршення.
учащаться, участиться – частíшати; ста
вáти, стáти частíшим.
ушиб (contusio) – удáр, -ру; контýзія; ушибл.
место – забте мíсце.
ушко (auricula) – вýшко, -ка.
ушной (auricularis) – вушнй; ligamentum
auriculare anterius – перéдня вушнá звзка;
ушная сера (cerumen) – вушнá сíрка.
ущемление (incarceracio) – защемлíння,
защéмлення, пртиск, -ку; защемленный
(incarceratus) – защéмлений; ущемленная
грыжа – (hernia incarcerata) – защéмлена
килá (ґилá).
ущемлять, ущемить – ущикнýти, защик
нýти, прищикнýти.
уязвление – урáза, урáзка.
уязвленный – урáжений.
уязвлять, уязвить – уражáти, урáзити.

Ф
Favus – пáрхи, шóлуді.
фаголиз (phagolysis) – фаголíза, нездáтність
білокрíвців знщувати мікрóби.
фаготерапия (phagotherapia) – фаготерапíя,
лікувáння відгодóвуванням.
фагоцитарный (phagocytaris) – фагоцитóз
ний, клітнно-пáжерливий.
фагоцитоз (phagocytosis) – фагоцитóза, пá
жерливість клітнна.
фагоциты (phagocytes) – фагоцти; кліт
ни, що поїдáють бактéрії.
фактор (factor) – фáктор, -ра; чнник, -ка.
фаланга (phalanx) – фалáнга, маслачóк;
phalanges digitorum pedis – маслачк но
жанх пáльців; phalanx prima – пéрший
маслачóк; basis phalangis – маслачкóва
підстáва; trochlea phalangis – маслачкóве
коліщáтко.
фалангит (phalangitis) – фалангíт, запáлення
маслачкá, маслачковця.
фаллокарцинома (phallocarcinoma) – піс
трк прутнéвий (прýтня), фалокарцинóма.
фаллопластика (phalloplastica) – штукувáн
ня прýтня, фалоплáстика.
фальсификация (falsificatio) – фальсифікá
ція, підрóблювання, фальшувáння.
фальсифицировать – фальсифікувáти; фаль
сифицированный – фальсифікóваний.
фантазия – фантáзія, мрíя, химéра.
фантом (phantoma) – фантóм, модéлі рíж
них óрганів.
фарадизация (faradisatio) – фарадизáція,
електризувáння перервчастим стрýмом.
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фарадотерапия (faradotherapia) – фарáдотерапíя, лікувáння фарадчним стрýмом.
фарингит (pharyngitis) – фарингíт, запáлен
ня гóрла, горловця; pharyngitis syphili
tica – фарингíт (горловця) пранцьовй,
сифілітчний; pharyngitis tuberculosa –
фарингíт (горловця) горбковчний (ту
беркульóзний).
фарингориноскопия (pharyngorhinoscopia) –
óгляд носопрóлику й гóрла, фарингори
носкопíя.
фарингоскопия (pharyngoscopia) – óгляд
гóрла, фарингоскопíя.
фарингоспазм (pharyngospasmus) – горло
скóрч, судóма горловá.
фарингостеноз (pharyngostenosis) – горло
звузíння, фарингостенóза.
фаринготомия (pharyngotomia) – фарин
готомíя, горлорóзтин, рóзтин гóрла.
pharynx – гóрло. Див. “горло”.
фармакология (pharmacologia) – фарма
колóгія; наýка про лíки.
фармакопея (pharmacopoea) – фармакопéя,
держáвний рестр лíків і спóсобів їх готу
вáння.
фармацевт – фармацéвт, -та.
фасция (fascia) – фáсція, стга; fascia tem
poralis – висковá фáсція; fascia pectinea –
гребíнна фáсція; fascia cribrosa – решíт
часта фáсція.
faux lupina – вóвча пáща, вóвчий псок.
faeces – вміт, -ту; (мн.) – вміти.
febris – пропáсниця, лихомáнка; (с ознобом) –
трясовця, трсця; (при остро заразных
болезнях) – палчка, гарчка; (переме
жающаяся лихорадка) – пропáсниця пе
ремíнна, перемíнчаста, перервчаста; (из
нурительная) – гнітчка, гнітха. Див.
“лихорадка”, “горячка”.
фекальный (faecalis) – фекáльний, вимі
тóвий.
фельдшер – фéльдшер, -ра; фельдшерица –
фéльдшеркá; фельдшерский – фéльдшер
ський.
fenestra – вікóнце, вікнó.
фенол – фенóл, -лу.
феномен (phenomen) – фенóмен; вище;
з’ва.
фермент (fermentum) – фермéнт, -ту; брод
ло, шумло.
ферментативный – ферментацíйний, шу
мльний; дріжджéвий.
ферментация (fermentatio) – ферментáція,
шумувáння.
foetor ex ore – сопýх з рóта; нáдха.
фибрилла (fibrilla) – волокóнце, фібрла;

фистула

фибриллярный – волокóнцевий, фібри
лрний.
фибрин (fibrinum) – волокнó, фібрн, -ну;
волокнна.
фибринозный (fibrinosus) – фібрновий, во
локнянй, волокнстий; bronchitis fibrino
sa – бронхíт фібрновий; дишця волок
нянá; дишця волокнста.
фибробласты (fibroblastes) – фіброблáсти;
пéрвісні злучноткáнні клітни.
фиброзный (fibrosus) – волокнувáтий; stra
tum fibrosum – волокнувáтий шар.
фиброма (fibroma) – фібрóма; волокнк, -кá.
фибролипома (fibrolipoma) – волокножирк,
фіброліпóма.
фибромиома (fibromyoma) – фіброміóма,
волокном’язáк.
фибромиксома (fibromyxoma) – фібромік
сóма, волокнослизнівчáк.
фибропапиллома (fibropapilloma) – фібро
папілóма, волокнобородавчáк.
фибросаркома (fibrosarcoma) – фібросар
кóма, волокном’ясáк.
физиатр (physiatr) – фізітр; лíкар, що лікýє
слами прирóди.
физиатрия (physiatria) – фізіятрíя, лікувáн
ня слами прирóди.
физиотерапия (physiotherapia) – фізіотера
пíя, лікувáння слами прирóди.
физиологический – фізіологíчний; физио
логический раствор – фізіологíчний рóз
чин.
физиология (physiologia) – фізіолóгія, наýка
про нормáльні життєвí прóяви органíзмів.
физический – фізчний.
фиксация (fixatio) – фіксáція, закрíплення.
фиксирование – фіксувáння.
фиксировать – фіксувáти, закріплти.
фиксированный – фіксóваний.
филей – полдвиця, крижíвка.
фильтр – фільтр, -ра; цідлок, цідльце.
фильтрат – фільтрáт, -ту; прóцід, -ду.
фильтрование, фильтрация – фільтру
вáння, фільтрáція, процíджування.
фильтровать – фільтрувáти, процíджувати;
(оконч.) – процідти.
фимбрия (fimbria) – торóчка; fimbria ova
rica – ячникова торочнка; fimbriae tubae
(uterinae) – трубовí торочк (урáзові).
фимоз (phimosis) – фімóза, звузíння прут
нéвої перéдньої шкýрки.
фины (cysticercus) – решетна, фíни.
fissura – щілна, трíщина; fissura palati con
genita – щілна піднебíння урóджена.
фистула (fistula) – норця, фíстула; fistula
аnі – норця відхідникá, норця відхідни
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кóва, н. відхóдова; fistula colli congenita –
норця шйна урóджена; fistula dentis –
норця зубовá; fistula ducti Stenonii – но
рця Стенóнового прóводу; fistula inter
costalis – норця міжребéрна, міжребрóва
н.; fistula mammae puerperalis – норця
груднá (цицьковá) породóва; fistula pe
rinei – норця перемíжжя; fistula rectovaginalis – норця кутнчно-піхв’янá
(піхвовá); fistula sacci lacrimalis – норця
слíзного міхурц; fistula utero-intestinalis –
норця урáзово-кишкóва; fistula uteri –
норця урáзова; fistula vesico-recto-uterovaginalis – сечникóво-кутнчно-урáзовопíхвовá норця.
флебит (phlebitia) – флебíт, -ту; запáлення
синьожли, синьожлиця; phlebectasia –
флебектазíя; пошрення (пóшир) синьо
жл.
флебометрит (phlebometritis) – флебомет
рт, запáлення синьожл урáзу, синьо
жлиця урáзова.
флеборрагия (phleborrhagia) – кровотéча з
синьожл, флеборагíя.
флебосклероз (phlebosclerosis) – ствéрд
нення синьожл, флебосклерóза.
флебостаз (phlebostasis) – кровоспн синьо
жльний, флебостáза.
флеботромбоз (phlebothrombosis) – флебо
тромбóза, синьожлиця кровозаснíтена.
флеботомия (phlebotomia) – рóзтин синьо
жл, флеботомíя.
флебэктомия (phlebectomia) – втин синьо
жл, флебектомíя.
флегма (phlegma) – харкотння, хрки (хряк);
флéгма.
phlegmasia – бешанця; ph. alba dolens – бе
шанця породíльниць, бéховий болчий
бíлий óпух стегнá у породíль; флегмазíя.
флегмона (phlegmone) – флегмóна; (ніз
дрця), нагнíй підткáння; бéх, -ха (н.).
флегмонозний (phlegmonosus) – флегмонóз
ний, бéховий.
flexura – зáкрут, -ту; зáкрутка, зáвороть, -ти;
flexura coli – ободóвий зáкрут, ободóва
зáкрутка; flexura duodeno jejunalis – два
нáдцятипáло-порóжньо-кишкóвий зáкрут;
flexura sacralis – крижовй зáкрут.
fluor albus (бели) – білотéччя; бíлі; білчка;
уплáви; бíлий цвіт.
флюктуация (fluctuatio) – флюктуáція, ко
ливáння, бóвтáння.
флюктуировать (fluctuare) – флюктувáти,
коливáтися, бовтáтися.
флюоресценция – флюоресцéнція, блиско
тíння.

функционировать

флюс (parulis) – флюс; гнойовк зубовй.
фокус – фóкус, -су; óгнсько.
фолликул (folliculus) – фолíкул, -ла; вóро
чок, -чка; торбнка, мішéчок, -чка; folli
culi oophori primarii – первíсні ячникові
мішéчки; folliculi oophori vesiculosi (Gra
afi) – пухрчасті ячникові мішéчки (Гра
áфові).
фолликулит (folliculitis) – фолікулíт; f. sim
plex – фолікулíт звичáйний.
foramen – дíрка; óтвір, -вóру; foramen men
tale – підборíдний óтвір; foramen caecum –
сліпй óтвір; foramen obturatorium – за
тульнй óтвір; foramen opticum – оптч
ний (зоровй) óтвір.
форма – фóрма, зразóк, -зкá; формирова
ние – формувáння.
фосфор – фóсфор, -ру; фосфор желтый –
жóвтий фóсфор.
фосфорная кислота – фосфорóва кислотá.
фосфорнокислая соль – фосфорáн, -ну; фос
фáт, -ту; (напр.) ф. с. натрия – фосфорáн
сóду (сóдовий); фосфáт нáтрія (натрíйний).
фотометр – фотóметр, -тру; світомíр, -ра.
фотофобия (photophobia) – фотофобíя, світло
лк, -ку; ляк свíтла.
фрагментация (fragmentatio) – фрагмен
тáція, ламáння; fragmentum – злáмок, -мку.
fractura – злáм, -му; полíм, перелíм, -óму;
fractura cranii – злáм чéрепа; fractura cos
tae – перелім ребрá; fractura completa –
цілковтий злáм.
fremitus – мýркіт, -коту; бренíння, фрéмітус.
фрукты – садовинá, -н.
фтизис (phthisis) – сухóти, легенéва горбкó
вця; phthisis bronchialis – сухóти бронхі
льних зáлоз; phthisis carculosa – горбкó
вця зі звáпненням; phthisis florida s. gallo
picans – прискóрені сухóти, швидкí сухóти.
фтизиология (phthisiologia) – фтизіолóгія,
вчéння про сухóти.
фтизиофобия (phthisiophobia) – фтизіофо
бíя, страх перéд сухóтами.
фуксин – фуксн, -ну; хлорáк (хлорд) ро
занілíну.
фунгозный (fungosus) – фунгóзний, гриб
чáстий; arthritis fungosa – суглóбиця гриб
чáста.
fungus articuli = tumor albus – гриб суглóбо
вий; бíлий óпух суглóбовий (суглóбовця
горбковчна).
фуникулит (funiculitis) – фунікулíт, -ту;
мотýзниця насінньóва; funiculitis gonor
rhoica – мотýзниця збуровá (гонорóйна).
функционировать – функціонувáти, пра
цювáти, робти.

функция
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функция (functio) – фýнкція; чнність,
-ности.
фунт – фунт, -та.
фурункул (furunculus) – чирк, -кá; фурун
кулёз (furunculosis) – фурункульóза, чиря
кíв’я, зачирвилість, очирвилість, чиря
кувáтість, -тости.
furfur – всівки, шолудíння; furfuraceus –
висівкувáтий; dermatomycosis furfuracea –
дерматомікóза висівкувáта; шкурогриб
чáстість висівкувáта.

Х
Халазион (chalazion) – халац[з]іóн, -ну; яч
мінéць, -нц.
халикоз легких (chalicosis pulmonum) –
халікóза легéнів (-éва); легéнниця вапнна
(кремінста); легéнниця від вапнної або
кремінстої порохняв, пóроху (кýряви).
характер – харáктер, -ру; вдáча, -чі; натýра,
-ри.
характерний – характéрний.
харкание – хáркання, -ння; хркання.
харкать, харкнуть – хáркати; хáркнути;
хркати.
харкота – харканна, хáрки, харкотна.
charta – папíр, -пéру; аркуш папéру.
хейлит (cheilitis) – хейлíт, запáлення губ.
хейлоколобома (cheilocoloboma) – хейло
колобóма, зáяча губá.
хейлопластика (cheiloplastica) – хейлоплáс
тика, губоштукувáння.
хемотропизм (chemotropismus s. chemo
taxis) – хемотропíзм, притгування чи
відштóвхування клітн хемíчними реа
гéнтами.
chylus (хилус) – хíлус, -су; молóчина.
chyluria (хилурия) – хілурíя, -íї; молочосéччя.
хилость – квóлість, -лости; хрність.
хилый – квóлий, хрний, слабовтий, не
долýгий.
химик – хéмик, -ка.
химический (chemicus) – хемíчний; хи
мическое действие – хемíчне дíяння, хе
мíчний вплв.
химия (chemia) – хéмія, -ії; х. аналити
ческая – аналітчна хéмія; х. органи
ческая – органíчна хéмія; х. физиоло
гическая – фізіологíчна хéмія; х. меди
цинская – медчна хéмія.
chymus (химус) – хíмус, -су; чр, -ру; страв
нá кáшка.
хинин (chininum) – хінíн, -ну.
хинон – хінóн, -ну.

холелитиаз

хирагра (chiragra) – хірáгра; сечоквáсся
рýк().
хиреть – хирíти.
хирургия – хірургíя, -íї; хирургический –
хирургíчний.
chloasma – хлоáзма, печінкувáта плма на
шкýрі, печінкувáта роднка; остýди; chlo
asma cachecticorum – хлоáзма (печінкувáті
плми) від кахексíї (вснаження); chlo
asma gravidarum – хлоáзма (печінкувáті
плми) у вагíтнх; chloasma solare – хло
áзма (печінкув. плми) від сóнячного про
мíння (сóнячна); chloasma traumaticum –
хлоáзма травматчна (від трáвми); chlo
asma toxicum – хлоáзма токсчна (після
шпáнської мýшки, горччника).
хлопчатобумажный – бавовнний.
хлопчатый – клоччянй; хлопчатый оса
док – клоччянй фус.
хлопья – клóччя, -ччя; пластівцí, -íв; плас
тівнí; хлопьевидный – клоччувáтий.
хлор – хлор, -ру; хлорный – хлóровий,
хлóрний; хлорная вода – хлóрна водá.
хлористая соль – хлорáк, -кá; хлорд, -ду;
(напр.) хлористый амоний – хлорáк (хло
рд) амóнія (амонíйний); хлористый на
трий – хлорáк соду (сóдовий); хлорд нá
трія (натрíйний).
хлористая ртуть (каломель) (hydrargyrum
chloratum) – кáломель, живосріблстий
хлорáк (хлорд).
хлороводород – хлоровóдень, -дня.
хлороз (chlorosis) – хлорóза, бліднця, блі
дáчка, бíла нéміч.
хлорофил (chlorophylus) – хлорофíл, -лу;
бáрвник зелéний.
хлороформ (chloroformium) – хлорофóрм,
-му.
хлороформирование – хлороформувáння.
хлороформированный – хлороформóваний.
хлороформировать, захлороформировать –
хлороформувáти, захлороформувáти.
хлынуть – рнути, хлнути.
хлыстовик (trichocephalus dispar) – волосо
голóвець, ріжноголóвець, -вця.
хмель – хмíль, хмéлю.
хоаны (choanae) – хоáни (зáдні носовí от
вóри).
ход (meatus) – хід (хóду); шлях; meatus na
si superior – вéрхній (горíшній) носовй
хід; meatus nasopharyngeus – носовогорловй хід.
холангит (cholangitis) – холангíт, -ту; запá
лення жовчéвих прóводів.
холелитиаз (cholelithiasis) – холелітіза,
жóвчо-камíнна хворóба.

холемия
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холемия (cholemia) – холемíя, жовчокрíв’я,
жовчéве отруння.
холера (cholera) – холéра; cholera asiatica –
холéра азíйська, х. спрáвжня; cholera in
fantum – холéра дитча, бігýнка дитча
епідемíчна; cholera nostras = cholerina –
холерна, холéра свíйська.
холецистит (cholecystitis) – холецистт, -ту;
запáлення жовчéвого міхурá, жовчоміху
рця.
холиурия (choliuria) – холіурíя, жовчосéччя.
холод – хóлод, -ду; холодный (frigidus) –
холóдний, змний; abscessus frigidus –
гнойовк холóдний.
холодеть, охолодеть – холодíти, похолодíти;
холóнути, прохолóнути.
холодильник – холоднк, -кá.
холостить – див. “кастрировать”.
хондрин (chondrinum) – хондрн, -ну; хря
щовй клéй.
хондрит (chondritis) – хондрт, хрщнця,
хрснця, запáлення хрящá (хрящовé);
ch. syphilitica – хрщнця пранцьовá (си
філітчна).
хондрома (chondroma) – хондрóма, хряс
товк, хрящáк, хряс[т]нк.
хондромаляция (chondromalacia) – хондро
малацíя, розм’кшення хрящá.
хондросаркома (chondrosarcoma) – хондро
саркóма, хрящом’ясáк.
хондротомия (chondrotomia) – хондротомíя,
рóзтин хрящá (хрстки).
хондрофиброма (chondrofibroma) – хонд
рофібрóма, хрящоволокнк.
хордит (chorditis) – хордт, -ту; запáлення
голосовх звзок, запáлення голосникíв,
голосникóвиця.
хорея (chorea) – хорéя, танóк, -кá; chorea
electrica – хорéя електрчна, блискавчна;
chorea Hentingtoni = chorea hereditaria
chronica – хорéя Гентінгтóнова, х. спад
ковá хронíчна; chorea senilis = chorea
chronica hereditaria – хорéя старéча, хорéя
спадковá хронíчна, х. Гентінгтóнова; cho
rea minor = chor. st. Vitti – хорéя малá, танóк
малй, танóк Вíттів; chorea st. Vitti – хорéя
Вíттова, танóк Вíттів, сíпання Вíттове.
хориоидит (chorioiditis) – хоріоїдт, -ту; за
пáлення жлової оболóнки óчної (жильнí,
жилíвки); жльнця; ch. tuberculosa – хо
ріоїдт горбковчний (туберкульóзний).
chorion – хóріон, -ну; торочкувáта оболóнка.
xopиoнэпитeлиoмa (chorionepithelioma =
deciduoma malignum) – хоріонепітеліóма,
децидуóма лихá (злослва), злослвий но
вотвíр відпаднóї (децидуáльної) оболóни.

худой

хориоретинит (chorioretinitis) – хоріорети
нíт, -ту; запáлення жильнí та сіткíвки; жль
ниця й сіткíвниця, жльно-сіткíвниця.
хоронить, похоронить – ховáти, поховáти.
хрипение – хрипíння.
хрипеть – хрипíти.
хриплость – хрплість, -лости.
хриплый – хрипкй.
хрипнуть – хрпнути.
хрипота – хриплвість, -вости, хрпавка,
хрпка.
хрипы – хрпи, шéлести.
хромание – кульгáння , накýльгування, шкан
дибáння, шкутильгáння.
хромазия (chromasia) – хромазíя, розсíю
вання барв.
хроматизм (chromatismus) – хроматзм,
відчувáння барв.
хроматометаблепсия (chromatometablepsia) –
хроматометаблепсíя, сліпотá на бáрви.
хроматофобия (chromatophobia) – хромато
фобíя, страх перед бáрвами.
хромать – кульгáти, накýльгувати, шканди
бáти, шкатильгáти, шкутильгáти.
хромовая кислота (acidum chromicum) –
хрóмова кислотá.
хромой (claudus) – кривй, кульгáвий; (сущ.) –
кульгá, -г; стать хромым – закривíти.
хромоген (chromogenum) – хромогéн, -ну;
бáрвник; хромогенный – хромогéновий,
барвникóвий.
хронический (chronicus) – хронíчний, дов
готривáлий; arthritis chronica – суглóбиця
хронíчна (довготривáла).
хрупкий – крихкй; (х. человек) – крихкотí
лий, тендíтний.
хрупкость (fragilitas) – крхкість, -кости.
хруст, хрустение (crepitatio) – хрум, хрýс
кіт; хрускотíння, хрумтíння.
хрусталик (lens crystalina) – криштáлик,
сóчка; nucleus lentis – сóчкове ядрó; fibrae
lentis – волóкна с.; polus lentis – пóлюс
с.; axis lentis – сóчкова вісь; aequator 1. –
еквáтор сочковй.
хрустеть, хруснуть – хрустíти, хрýснути;
хрускотíти, хрупотíти.
хрящ (cartilago) (chondros) – хрщ, -щá;
хрстка; chondritis – хрящнця, хряснця,
запáлення хрящá (-овé); perichondritis –
охрщниця, охрснця; perichondrium –
охрстя. Див. “chondritis”.
хрящевой – хрящовй; хрящевидный,
хрящеватый – хрящувáтий.
худеть, похудеть – хýднути, cxýднути; мар
нíти; змарнíти.
худой (тощий) – худй, худорлвий.

худосочие
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худосочие – вснага, вснаження, хирл
вість.
худосочный – хирлвий, хрявий, хрий.

Ц

Царапать, царапнуть – дрпати, дряпнýти,
удряпнýти; шкрбати, шкрябнýти.
царапанье – шкрбання, дрпання.
царапина – урáзка, рóздряп, дряпáк, -кá;
вдрпнуте, подрпане мíсце.
цвель – цвíль (цвíли).
цвести – цвіст, квітувáти.
цвет (color) – цвіт, -ту; (краска) – кóлір,
-льору; бáрва; синеватый цвет – синю
вáтий (синвий) кóлір; терять цвет – ли
нти; цвет лица – цéра, -ри (Грінч.).
цветистый – квітчáстий, барвстий.
цветной – барвстий, кольорóвий, бáрвний;
цветная капуста – кучерва капýста.
цветок (flos) – квíтка; (ум.) – квíточка.
цветоложе – осáдень квíтки.
цветоносный – квíтянй, цвітянй.
цветоощущение – кольорóве відчувáння.
цедить, процедить – цідти, процідти.
целебный (sonabilis) – цілщий, цілчий;
целебное средство – гойнця.
целесообразный – доцíльний.
целлюлярный (cellularis) – целюлрний, клі
тнний.
целить, исцелить – зцілти, зцілти; -ться –
зцілтися, зцілтися.
цель – метá, -т; ціль, -ли.
цельное молоко – незбране молокó.
цемент зубной (Zahnzement) – цемéнт зуб
нй.
цементировать, зацементировать – це
ментувáти, зацементувáти.
центр (centrum) – центр, -ру; осерéдок, -дка
(у).
центральний – центрáльний, осередкóвий,
осерéдній; центральные вены (venae
centrales) – центрáльні вéни.
центробежный – відосередкóвий, відбíжний.
центростремительный – доосередкóвий,
центротжний, прибíжний.
цепенеть, оцепенеть – цíпнути, зацíпнути;
(от холода) – клкнути, заклкнути; дубí
ти, задубíти.
цепкий – чіпкй.
цепень (taenia) – ціп’к, -кá; глистк бн
довий.
цепной – ланцюгóвий.
цепочка – ланцюжóк, -жкá.
цепь – ланцг, -гá.
цервикальный (cervicalis) – цервікáльний,

цисталгия

шйний; цервикальный канал (canalis
cervicalis) – цервікáльний (шйний) канал
(прóвід); pars cervicalis medullae spinalis –
шйна частна спиннóго мóзку.
церебральный (cerebralis) – церебрáльний,
мозковй.
цереброспинальный (cerebrospinalis) –
спнномозковй, стрижовй; fasciculus
cerebrospinalis anterior – перéдній спн
номозковй пучéчок.
цефалгия (cephalgia) – цефалгíя, біль голо
в (нервóвий).
цефалит (cephalitis) – цефалíт, -ту; запáлен
ня головнóго мóзку.
цефалоцеле (cephalocele) – цефалоцéле;
килá мозковá; cephalocele congenita – ки
лá мозковá урóджена.
cerumen – див. “сера ушная”.
циан (cyanum) – цін, -ну; циановая кис
лота (acidum cyanicum) – цінова кислотá
(квас).
цианистая соль – ціянáк, -ку; ціянíд, -ду;
цианистый калий (kalium cyanicum) –
ціянáк потáсу (потáсовий); ціянíд кáлія
(калíйний).
цианоз (cyanosis) – ціянóза; посинíлість,
-лости; снва, синха; cyanosis adul
torum – ціянóза дорóслих; синха, поси
нíлість дорóслих; cyanosis neonatorum –
ціянóза (синха) народжéнців.
циклит (cyclitis) – циклíт, -ту; запáлення
війкóвого тíла; війковотíлиця.
цилиндр (cylindrum) – цилíндр, -ру.
цилиндрический – циліндрчний.
цинк (zincum) – цинк, -ку; цнок, -нку;
окись цинка (zincum oxydatum) – óкис
цнку (цинковй).
цинковый – цинковй.
циркуль – цркуль, -ля.
циркулярный (circularis) – циркулрний,
обíжний.
циркуляция (circulatio) – циркулція, круго
óбіг; циркуляция крови – кровоóбіг.
circumcisio – обрíз, обтн (прýтня); обрíзу
вання.
цирроз (cirrhosis) – цирóза; мотлця; cirrhosis
atrophica s. Laenneci – цирóза атрофíчна
(заникóва); cirrhosis ovarii – цирóза яч
ника (ячникова); cirrhosis pulmonum =
pneumonia interstitialis – цирóза легéнів;
пневмонíя промíжна, легéнниця промíж
на; cirrhosis геnum = nephritis interstitialis –
цирóза нирковá, нирковця промíжна.
цирротический – циротчний, мотлицéвий.
цистаденома (cystadenoma) – цистаденóма,
міхурóвий жовнк (залознк).
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цистерна

цисталгия (cystalgia) – біль міхурóвий, ци
сталгíя.
цистерна (cysterna) – цистéрна, водóйма.
cysticercus corporis vitreae – пухрчастий
глист склстого тíла (прозóрки).
цистикоэктомия (cysticoectomia) – цисти
коектомíя, втин жовчéвого прóводу.
цистикоэнтеростомия (cysticoenterostomia) –
цистикоентеростомíя, звýс[т]нення жовчé
вого прóводу з кшкою.
cystis vulvae – кістá, міховця, торбинчáк
соромíтні.
цистит (cystitis) – цистт, -ту; запáлення мі
хурá; міхýрниця, сечнця; cystitis gonor
rhoica – цистт гонорóйний; міхýрниця,
(сечнця) збуровá.
цистолит (cystolith s. cystolithon) – міхурó
вий камінéць, цистолíт.
цистолитиаз (cystolithiasis) – камінцí міху
рóві, міхуро-камíнниця, цистолітіза.
цистопексия (cystopexia) – пришивáння міху
рá до перéдньої черевнóї стíнки, цисто
пексíя.
цистопластика (cystoplastica) – штукувáння
міхурá, плáстика міхурóва.
цистоплегия (cystoplegia) – цистоплегíя,
сéчнико-паралíза.
цистоптоз (cystoptosis) – цистоптóза, зн
ження сечникá.
цисторрагия (cystorrhagia) – кровотéча мі
хурóва (з міхурá), цисторагíя.
цисторрафия (cystorraphia) – зшивáння мі
хурá, цисторафíя.
cystorrhexis – розрв міхурá.
цистоскопия (cystoscopia) – цистоскопíя,
сечникоóгляд; óгляд сечникá.
цистоспазм (cystospasmus) – цистоспáзм,
-му; сечникоскóрч; сечникостски.
цистоцеле (cystocele) – килá міхурóва, цис
тоцéле.
цынга (scorbutus) – цингá, -г; [с]шкóрбут,
-ту; гнилéць, -льц.
цынготный – ш[с]корбýтний, гнильцéвий.
цытварное семя (Artemisia sercheona stegm.) –
глс[т]ник, -ка; цитвáрне сíм’я, хробáчник.

Ч
Чай – чай, -ю.
час (hora) – годна; каждый час – щогодни; через 2 часа – чéрез дві годни.
частить – частти; учащáти, (мелко сту
пать) – дріботíти.
частица – частнка, чáстка; чáсточка.
частота – чáстість, -тости; частый – чáстий;
(густой) – густй, ряснй.

челюсть нижняя

часть (pars) – часть, -и; частна; верхняя
часть (pars superior) – вéрхня (горíшня)
частна; нижняя (inferior) – нжня (до
лíшня); правáя (dextra) – прáва; левая (si
nistra) – лíва; глубокая (profunda) глибóка;
повéрхностная (superficialis) – поверхóва,
звéрхня; восходящая (ascendens) – догíр
ня; нисходящая (descendens) – додíльня;
средняя (media) – серéдня; срединная
(medialis) – середнна; медиальная (me
dianus) – присерéдня; передняя (ante
rior) – перéдня; задняя (posterior) – зáдня;
наружная (externa) – зóвнішня; внут
ренняя (interna) – внýтрішня (середóва);
вертикальная (verticalis) – вертикáльна
(сторчовá); части тела: горизонтальная ч.
(horizontalis) – горизонтáльна, позéма;
боковая (lateralis) – бічнá; поперечная
(transversalis) – поперéчна; продольная
(longitudinalis) поздóвжня; интермедиаль
ная (intermedialis) – межисерéдня; прокси
мальная (proximalis) – проксимáльна (най
блжча); дистальная (distalis) – дистáльна
(дáльша); лучевая (radialis) – промінéва;
локтевая (ulnaris) – ліктьóва.
чахлый – змарнíлий, помарнілий, мршавий.
чахнуть – чáхнути, сóхнути, марнíти.
чахотка (phthisis) – сухóти (сухо[í]т); phthi
sis florida – невпнні сухóти.
чахоточный (phthisicus) – сухóтний, сухíт
ний; сухíтник, -ка.
чашечный – чашковй.
чашка, чашечка – чáшка, чáшечка; мска,
мсочка; весовая – шáля, шальк; колен
ная (patella) – наколíнок, -нка; для лабо
раторных работ – мсочка, мищнка.
чашкообразный – чашкувáтий.
человек (homo) – людна; чоловíк.
человеческий (humanus) – лдський.
человекообразный – людиноподíбний.
челюстной (maxillaris, mandibularis) – щéле
повй; maxillaris – верхньощéлеповй;
mandibularis – нижньощéлеповий.
челюсть верхняя (maxilla) – щéлепа; si
nus maxillaris – щéлеповá затóка; canalis
infraorbitalis – підорбітáльний канáл (прó
від); fossa canina – собáча заглбина; tu
ber maxillare – щéлеповий горб; foramina
alveolaria – дучковí отвóри; canalis nasolacrimalis – слíзно-носовй канáл (прó
від); alveoli dentales – зубнí дучк; hiatus
maxillaris – щéлеповий розтвíр.
челюсть нижняя (mandibula) – нижня (до
лíшня) щéлепа (mandibula); protuberantia
mentalis – підборíдний впин; juga alveo
laris – дучковí впини; angulus mandi

червеобразный
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bularis – нжній щéлеповий кут; tuberositas
masseterica – жувáльна горбкувáтість.
червеобразный (vermicularis, s. vermifor
mis) – хробакувáтий, хробакóвий; proces
sus vermiformis – хробакóвий пáросток.
червеобразного отростка воспаление (ap
pendicitis) – апендицт, -ту; хробакóвця;
запáлення хробакóвого пáростка.
чепец – очíпок, -пка; чепéць, -пц; (сорочка,
в которой иногда родится ребенок или
животное) – чéпчик, -ка.
червиветь, очервиветь – черввіти, зчер
ввіти.
червивый – черввий.
червь, червяк (vermix) – хробáк, -кá; чер
вáк, -кá; червá, -в.
чердак – горще, піддáшшя.
через – чéрез; (сквозь) – крíзь; через ме
сяц – за мíсяць, чéрез мíсяць.
черенок (ножа) – колóдочка, оклáдка.
череп (cranium) – чéреп, -па; calvaria –
склепíння чéрепа; diploe – межиплáстя;
vertex – тíм’я; frons – чолó, лоб (лóба);
occiput – потлиця; basis cranii – підстáва
чéрепа (череповá); juga cerebralia – мозковí
впини; cavum nasi – носовá дуплна;
orbita – орбíта; meatus nasi – носовй хід;
choanae – хоáни (зáдні носовí отвóри);
кости черепа (ossa cranii): os basilare –
основнá кíстка; os occipitale – потлична
кíстка; os sphenoidale – клинкувáта κ.;
ala os. sphen. – крла клинкувáтої кíстки;
processus pterygoideus – крилувáтий пá
росток; sella turcica – турéцьке сідлó; os
temporale – висковá кíстка; pars mastoidea
ossis temporalis – пипковá (смочкувáта)
частна висковóї кíстки; pars petrosa
(piramidis) – кам’янста частна (піра
мíди); pars tympanica – бубонцéва ч. вис
ковóї кíстки; os parietale – тім’янá кíст
ка; os frontale – чоловá (лобовá) к.; os
ethmoidale – решíтчаста (губчáста) к.;
concha nasalis inferior – нжня (долíшня)
носовá скóйка; os lacrimale – слíзна κ.; os
nasale – носовá κ.; vomer – лемíш, -шá;
maxilla – вéрхня (горíшня) щéлепа; os pa
latinum – піднебíнна кíстка; os zygoma
ticum – влична κ.; mandibula – нжня
щéлепа; os hyoideum – під’язикóва κ.,
язýлька.
черепной (cranialis) – череповй, черепнй;
черепные кости (ossa cranii) – черепнí
кістк; черепные швы – див. “швы”.
черепные синхондрозы (synchondroses
cranii) – черепнí синхондрóзи (зхрящу
вáння).

чилибуха

черепномозговый (cerebralis) – чéрепно
мозковй.
чернеть, почернеть – чорнíти, почорнíти;
чорнíшати, почорнíшати.
черника (Vaccinium myrtillus) – чорнця,
боровця.
черноватый – чорнвий, чорнувáтий.
черноволосый (брюнет) – чорноволóсий,
темноволóсий, чорнвий.
черноглазый – чорноóкий, темноóкий.
черпаловидный (arytaenoideus) – черпакó
вий; черпаловидный хрящ (cartilago
arytaenoideus) – черпакóвий хрящ.
черпаловидно-надгортанний (aryepiglot
ticus) – черпакóво-надгорлниковий.
черствый – черствй.
черта – рса; (пограничн.) – смýга; черта
характера – рса вдáчі (харáктеру).
чесание – чесáння; чесать (тело) – чýхати;
(волосы) – чесáти; чесаться – чýхатися,
чесáтися.
чесаться (свербеть) – свербíти.
чеснок (Allium sativum) – часнк, -кá;
чесночный – часникóвий.
чесотка (scabies) – корóста, чухáчка; зара
зиться, заболеть чесоткой – закорóстя
віти, покорóстявіти.
чесоточный (scabiosus) – корóстявий.
четверохолмие (corpora quadrigemina) –
чотирогорбкóві тілá; colliculus superior
corpor. quadrigem. – вéрхній (горíшній)
горбóк; brachium quadrigeminum – чоти
рогорбкóва рýчка.
четверть – чверть, -ти.
четковидный, четкообразный – чоткувáтий.
четырехглавый (quadriceps) – чотирого
лóвий; musculus quadriceps femoris – чо
тироголóвий стегновй мýскул.
четырехмесячный – чотиримíсячний.
четырехсторонний – чотирибíчний, чоти
рогранстий.
четырехугольник – чотирокýтник, -ка; че
тырехугольный – чотирокýтній.
чечевица – сóчка, сочевця; lens crystalina –
криштáлик, сóчка.
чечевицеобразный (lenticularis) – сочкувá
тий, сочевичкувáтий.
чешется – свербть.
чешуйчатый, чешуеобразный (squamo
sus) – лускувáтий.
чешуйчатый шов (sutura squamosa) – лус
кувáте шво.
чешуйчатая болезнь (ichthyosis) – іхтіóза;
рб’яча лускá (на шкірі); лускáтість шкíри.
чешуя (squama) – лускá, -к.
чилибуха (nux vomica) – блювóтний горíх.

чилийская селитра
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чилийская селитра – чилíйська салíтра;
сóдова салíтра.
чирей (furunculus) – чирк, -кá; кустрéць,
-рец.
чирьеватость (furunculosis) – фурункульóза;
чирякíв’я; чирякувáтість, -тости.
чирьеватый (furunculosus) – чирякувáтий.
чистоплотность – охáйність, -ности; чé
пурність; чистоплотный – охáйний, охá
йливий; чепурнй.
чистота (munditia) (тела) – охáйність, -но
сти; чистотá, -т; чстість, -сти.
чистый (негрязный) – чстий; (опрятный) –
чепурнй.
чихание – чхáнн, чхання; чихать – чхáти,
чхати; чихнуть – чхнýти.
член (membrum) – член, -на; половой член
(penis) – прýтень, -тня.
членовредительство – скалíчення.
чревосечение (laparotomia) – ляпаротомíя,
чéреворóзтин, -ну,
чрезмерный – надмíрний; чрезмерно –
надмíру; надмíрно.
чресла – кржі, -ів.
чувственность (плотоугодие) – похітл
вість; пóхіть, -хоти.
чувственный (вообще) – чуттвий; (пред.
плотским наслажд.) – похітлвий.
чувствительность (sensibilitas) – чýлість,
почутлвість, уразлвість, -вости; дотк
лвість; (о холоде) – дошкýльність; повы
шенная чувствительность (hyperaesthe
sia) – підвщена чýлість (чутлвість, ура
злвість); перечýлення; пониженная ч.
(hypaesthesia) – змéншена чутлвість.
чувствительный (sensibilis) – чýлий, чутл
вий; (о боли) – уразлвий, дошкýльний.
чувствительный прибор – чýле прилáддя.
чувство (sensus) – чутт, почутт; лишиться
чувств – знепритóмніти, зомлíти; при
вести в чувство – одволáти, очутти;
прийти в чувство – опритóмніти, отми
тися; чувствуется не по себе – почувá
ється нíково; чувство зрения, слуха,
обоняния, осязания, вкуса – чутт (по
чутт) зóру, слýху, нху, дóтику, смакý;
чувство меры – чутт мíри.
чувствовать, почувствовать – почувáти,
почýти; відчувáти, відчýти; чувствовать
себя – мáтися, мáти себé, почувáти себé;
чувствуется нехорошо – не добрться
(кому); чувствовать себя – почувáти себé.
чудесный – чудéсний, чудóвий, двний.
чудодейственный – чудодíйний.
чужеядный (parasiticus) – чужодний; па
разт.

шейный

чумный – чумнй, джумнй, моровй; чум
ная зараза – моровця.
чума (pestis) – чумá, джумá, -м; pestis
bovina – чумá (джумá) на худóбу; легочная
чума – легенéва джумá; бубонная ч. – бу
бóнна; кожная чума – нашкíрна ч.
чуткий – чутлвий, чýйний.

Ш
Шалфей (Salvia officinaiis) – шавлíя, -íї;
шальвíя.
шалфейный – шавлíєвий, шальвíєвий.
шампиньон (Agaricus campestris) – пече
рця, печерчка.
шанкерный – шáнкерний.
шанкр (ulcus venericus) – шáнкер, -кра;
венерчна урáзка; ulcus durum – твердк,
-кá; ulcus molle – м’якй шáнкер, м’якéць,
-кц.
шар (globus) – кýля; (из стекла) – бáнька,
-ки; (земной) – кýля (земнá).
шарик – кýлька; кровяные ш. – кров’янí
кульк; белые кровяные ш. – білокрíвці:
красные кровяные ш. – червонокрíвці.
шарканье (ногами) – чóвгання.
Шарко-Лейдена кристаллы – восьми
кýтні криштáлі Шаркó-Лéйдена (при
бронхільній áстмі).
шаровидный, шарообразный – кулстий,
кулювáтий, опýклий, круглстий.
шатание – хитáння, коливáння.
шатать, шатнуть – хитáти, хитнýти; колихá
ти, колихнýти; -ться – хитáтися, хитнýти
ся; точтися, поточтися.
шатающаяся походка – хиткá ходá, хибкá
ходá.
шаткий – хиткй, хисткй; нестáлий, непéв
ний.
шаткость – хткість, хсткість, -кости; не
стáлість.
шафран (Crocus sativus) – шафрáн, -ну; ди
кий шафран – крóкіс, -су; крóкус, -су.
шафрановый – шафрáновий.
шевеление – ворушíння.
шевелить, шевельнуть – ворýшти, ворух
нýти, поворухнýти; -ться – ворýштися,
ворухнýтися, поворухнýтися.
шейка (cervix) – шйка; маточная шейка
(cervix uteri) – урáзова шйка; portio va
ginalis cervicus – пíхвянá частна шйки;
portio supravaginalis cervicis – надпіхвянá
частна шйки.
шейный (cervicalis) – шйний; arteria cer
vicalis ascendens) – артéрія догíрня шйна.

шейная область
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шейная область (regio colli) – шйна ді
лнка.
шелест – шелестíння, шéлест, -сту.
шелестеть – шелестíти.
шелк – шовк, -ку; шелковый – шовкóвий.
шелуха – лушпна, лушпáйка, лушпння;
(рыбы) – лускá, -к.
шелуховатый – лушпайкувáтий, лускáтий.
шелушение – лýщення.
шелушить – лýщити; шелушиться – лýщи
тися.
шепелявить – шепелти, шепелвити.
шепелявость – шепелвість, -вости.
шепелявый – шепелвий.
шепот – шéпіт, -поту; шепотíння; шепотом –
пóшепки, пóшептом.
шептать – шептáти, шепотіти.
шереховатость – шéрсткість, -кости; шар
шáвість, кострубáтість.
шереховатый – шерсткй, шаршáвий, ко
струбáтий.
шестигранный – шостигранчáстий, шос
тистíнний.
шестимесячный – шостимíсячний.
шестипалый – шостипáлий.
шестиугольник – шостикýтник, -ка.
шея (collum) – шя, -ї; (ум.) – шйка; за
тылочная часть шеи – в’зи, кáрк.
шиловидный, шилообразный (styloideus) –
шилувáтий, швайкувáтий; processus stylo
ideus ossis temporalis – шилувáтий пáро
сток висковóї кíстки.
шина – шна; положить в шину – вшину
вáти.
шип (spina) – остк, -кá; spina iliaca anterior
superior – перéдній вéрхній (горíшній)
клубовй остк.
шиловидный (spinosus) – остюкóвий, остю
кувáтий; processus spinosus vertebrae –
остюкóвий пáросток хребц.
шипение – шипíння; (о гусях, змеях) – си
чáння; (о сале) – шкварчáння.
шипеть – шипíти; (о змеях) – сичáти.
шипучесть – шумлвість, пíнявість, -во
сти.
шипучий – шумлвий, пíнявий; шипучий
напиток – шумлвий нáпиток.
ширина – ширинá; широчíнь, -чін; ши
рочинá; шириною – завшршки.
ширить, расширить – шрити, пошрити;
-ться – шршати, пошршати.
ширма – заслóна; паравáн, -ну; (малень
кая) – хистóк, -сткá.
широкий (latus) – ширóкий; fascia lata –
ширóка фáсція.
широкогрудый – широкогрýдий.

шуршать

ширококостный – ширококóстий, маслаку
вáтий.
широколицый – широковдий.
шить, сшить – шти, зшти; пошти.
шитье – шитт, пошитт, шитвó.
шишка – ґýля, гýля, морґýля; (бот.) – шш
ка, бурýлька.
шишковидный – г[ґ]улстий.
шишковидное тело (corpus s. glandula pi
neale) – шишковé тíло (шшка мозковá).
шкала – шкáла, -ли.
шкаф – шáфа, шáхва; шкаф сушильный –
сушáрня, -ні; шкаф вытяжной – витяжнá
шáфа.
шлем (galea) – шолóм, -ма; шелóм; galea
ароneurotica – апоневротчний шолóм.
шнурование – шнурувáння; шнуровать –
шнурувáти.
шов (sutura) – шво (шва); шва, -ви; двух
этажный – двордне шво; кисетный ш. –
капшукóве шво; костный ш. – кіс[т]нé шво
(стóчина); круговой шов – коловé шво;
матрацный ш. – матрáцне шво; обвивной
шов (sutura circumvallata) – оповивнé
шво; осьмовидный – вісімчáте ш., вось
мувáте ш.; скорняжный – кушнíрське,
чимбáрське шво; узловатый – вузлувáте
шво; швы черепа (suturae cranii): – ве
нечный шов (sutura coronalis) – вінцéве
шво; sutura sagittalis – стрілкувáте (са
гітáльне) шво; sutura lambdoidea – ламб
дувáте шво; sutura frontalis – чоловé (ло
бовé) шво; sutura squamosa – лускувáте
шво; sutura occipitomastoidea – потличнопипковé шво.
шок (shock) – шок, -ку; оголóмшення.
шопот – див. “шепот”.
шпанская муха (lytta vesicatoria) – мáйка;
ясенéва мýха.
шпинат – шпинáт, -ту.
шприц – шприц, -цá; пóрскавка, прскавка,
брзкавка.
шрам (cicatrix) – шрам,-му; рубéць, -бц;
блзна.
штатив – штатв, -ву; козéлець.
штатный – штáтний.
шум – шум, -му; гáмір, -мору; бренíння, ша
рудíння; шум трения плевры – шарудíн
ня плéври (олегочнí).
шуметь (о деревьях) – шумíти; (о людях) –
гомонíти.
шумный – гучнй, бучнй.
шумящий – шумкй; шумящая гангрена –
шумкá гангрéна.
шуршание – шарудíння.
шуршать – шарудíти.

Щавелево-кислая соль
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Щ
Щавелево-кислая соль – щавáн, -ну; окса
лáт, -ту; щавелево-кислый кальций (cal
cium oxalicum) – щавáн вáпу (вáповий),
оксалáт кáльція.
щавелевый (oxalicus) – щавелéвий, ща
вéльний; щавелевая кислота (acidum
oxalicum) – щавелéва кислотá (щáвова
кислотá).
щавель (Rumex acetosa) – щáвéль, -вл;
щавíй, -вíю; щáвá.
щадить, пощадить (беречь) – берегт; ша
нувáти; (экономить) – ощаджáти.
щека (bucсa) – щокá, -к; corpus adiposum
buccae – товщéве (жировé) тíло щок.
щекотание – лóскіт, -коту; лоскотáння.
щекотать – лоскотáти.
щелок (alcali) – луг, -гу; золá, -л.
щелочение – лужíння, лýження, золíння.
щелочить – лýжити, золти.
щелочность – лугувáтість, -тости.
щелочный (alcalicus) – лугувáтий, лýжний;
щ. раствор – лугувáтий (лýжний) рóзчин.
щель (rima) – щілна; шпáра; rima glottidis –
горлнкова щілна (голосовá щілна);
rima pudenta – половá (соромíтна) щі
лна, порóги (нар.); щели (жаберные)
глоточные – щілни (зброві) горловí;
щель глазная зародышевая – щілна
óчна зáродкова.
щелочь (alcalium) – лугóвина, -луг.
щемить – щемíти.
щемление – щемлíння.
щепотка, щепоть – щíпка, щíпочка, пýчка.
щербина – щербна; (на теле) – вíспина;
(на дереве) – розкóлина.
щетка, щеточка – щíтка, щíточка.
щечный (buccalis) – щíчний; glandulae
buccales – щíчні зáлози; щечная область
(regio buccalis) – щíчна ділнка.
щиколотка – щколоток, -тка; чколоток.
щипать – щипáти; (волосы) – скубт; (жечь) –
щипáти, пект.
щипок – ýщіп, -пу; ýщіпок, -пку; щпка.
щипцы – щпці, -ців; клíщí, -ів; (для раз
давливания чего-либо) – давльце; (для
вытаскивания гвоздей) – обцéньки; щип
цы акушерские – щпці акушéрські; на
ложить щ. – наклáсти щпці, заклíщити.
щитовидный (thyreoideus) – борлакóвий,
щитовй; eminentia thyreoidea – борлáк,
-кá; щитовидная железа (glandula thy
reoidea) – щитовá (борлакóва) зáлоза;
isthmus gl. thyreoideae – вузинá щитовóї

яд

(борлакóвої) зáлози; stroma gl. thyreoideae –
стрóма щитовóї зáлози; lobuli gl. thyr. –
часточк борлакóвої з.; thyreoiditis –
борлакóвиця (запáлення борлакóвої зá
лози); thyreoidectomia – борлаковтин,
втин борлакóвої зáлози; thyreoidismus –
див. “тиреоидизм”; щитовидный хрящ
(cartilago thyreoidea) – борлакóвий (щи
товй) хрящ.
щупальце – пóлапок, -пка; пóмацок; до
тикáльце.
щупание – мáцання, лáпання.
щупать, ощупать – мáцати, обмáцати; лá
пати, облáпати; на ощупь – на пóлап.
щурить, прищуривать глаза – щýлити,
жмýрти óчі, мрýжити.

Ю
Юг – пíвдень; южный – півдéнний.
юность – мóлодість, -дости; мóлодощі.
юноша – юнáк, -кá; молодк, -кá.
юношеский – юнáцький, молодéчий.
юный – ний, молодй.
юродивость – юродвість, -вости; юроди
вый – юродвий, благéнький.
юродство – юрóдство, нерóзум.
ютиться – тултися, мосттися.

Я
Яблоко глазное (bulbus oculi) – óчне
блуко; óчна бáнька.
яблоко Адамово (prominentia laryngea) –
вступ горлнковий; борлáк, -кá; кадк, -кá.
яблочный – блукóвий, блучний; яблоч
ная кислота – яблукóва кислотá; блучна
кислотá.
явление – вище, -ща; з’вище.
являться, явиться – з’явлтися, з’явтися;
покáзуватися, показáтися; об’явлтися,
об’явтися.
явный – вний, видмий, очевдний.
ягода – года, гідка; винная ягода –
инджр, -ру.
ягодицы (nates) – сдні, -ів; (одна) – сидн.
ягодичный (glutaeus) – сіднчний; musculus
glutaeus major – велкий сіднчний мý
скул (м’сень); musculus glutaeus minor –
малй сіднчний мýскул.
ядерный (nucleatus) – дерний, ядрóвий,
зернстий; ядерная субстанция – дер
на, ядрóва субстáнція.
яд – отрýта; отрýя, -ї; трутзнá, -ни; дь;
трíйло.

ядовитость
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ядовитость – отрýйність, -ности; отрýтність.
ядовитый – отрýйний, отрýтний, трýйний,
трýтний; ядовитое растение – [о]трýйзíлля.
ядро (nucleus) – ядрó, -pá; зернó, -нá; зер
нна; ядро желточное – ядрó жовткóве;
ядро костное – ядрó (кістянé) кісткóве.
ядрышко – ядéрце, зéрнятко, зерéнце.
язва (ulcus) – вразка, рáна, рáнка, болчка,
болк; ulcus corneae – вирáзка рогíвки
(вразка рогівчáна); ulcus cruris – вразка
гомíлки (гомілчáна); ulcus cutaneum –
вразка (рáнка) шкуровá (на шкýрі); ulcus
duodenale (duodeni) – вразка дванáдцятки
(дванадцятипáлої кшки); ulcus durum –
твердéць, твердй шáнкер; первáк (пран
цьовй); Гýнтерів шáнкер; ulcus intesti
num – вразка (рáнка) кишкóва, вразка в
кишкáх; ulcus molle – м’якéць, м’якй
шáнкер; ulcus oesophagi – вразка (рáнка)
стравохóду (стравохóдова); ulcus palati
mollis – вразка (рáнка) на піднебíнні
м’якóму; ulcus penis – вразка прутнéва,
вразка (рáнка) на прýтні; ulcus uteri –
вразка (рáнка) урáзова (урáзу); ulcus
ventriculi rоtundum – крýгла шлункóва
вразка; язва сибирская (anthrax, s.
pustula maligna) – сибíрка, телíй, -і; язва
моровая (мор) – моровця.
язвенный – уразкóвий, виразкóвий.
язык (lingua) – язк, -кá; dorsum linguae –
язикóва спнка (спна); radix linguae –
язикóвий кóрінь; corpus 1. – язикóве тíло;
plica fimbriata – торочкувáта змóршка;
frenulum linguae – язикóва гнуздéчка;
papillae filiformes – пипк ниткувáті; pa
pillae соnісае – пипк конíчні; papillae
fungiformes – пипк грибкувáті; papillae
lenticulares – сочкувáті пипк; papillae
vallatae – пипк обвалóвані; papillae fo
liatae – листувáті пипк; foramen coe
cum linguae (Morgagnii) – сліпá язикóва
мка (Морґáнієва); ductus thyreoglossus –
прóвід щтово-язикóвий; tonsilla lingu
alis – мигдáлик язикóвий.
языка воспаление (glossitis) – запáлення
язикá, язикóвиця.
языкоглоточный (glosso-pharyngeus) –
язикóвопроликóвий, язикóвогорловй;
musc ulus glossopharyngeus – язикóво-гор
ловй мýскул (м’сень).
языкообразный – язикувáтий.
язычка воспаление (uvulitis) – запáлення
язчка, язичкóвця.
язычно-небная дуга (arcus glosso-palati
nus) – язикóво-піднебíнна дугá.

яичник

язычный (lingualis) – язикóвий; folliculi
linguales – торбинк язикóві; papillae lin
guales – язикóві пипк; язычные железы
(glandulae linguales) – язикóві зáлози; язы
чная передняя железа (glandula lingualis
anterior (Blandini, Nuhni) – перéдня язи
кóва зáлоза (Бланднова, Нýнова).
язычок (uvula) – язичóк, -чкá; uvula pala
tina – піднебíнний язичóк.
яйцевидный (ovalis), яйцеобразный –
яйцювáтий, яйчáстий.
яйцевой – яйцéвий; яйцевая клетка –
яйцéва клітна.
яйцепровод (Фаллопиева труба) (tuba ute
rina Fallopii) – йцепрóвід, -воду; урáзова
трубá (Фаллóпієва); воспаление яйце
провода (salpingitis) – яйцепровіднця, s.
запáлення яйцепрóводу, сальпінгíт, -ту;
haematosalpinx – крововлив в урáзову
трубý, гематосáльпінкс; pyosalpinx –
загнóєння яйцепрóводу; hydrosalpinx –
воднка яйцепрóводу, гідросáльпінкс.
яйцо (ovulum) – яйцé, -ц; яйцо испорчен
ное – бовтýн, -нá; яйцо всмятку – яйцé
на м’ко, мнякéнько звáрене; яйцо вкру
тую – яйцé крутé; яйца абортивные –
йця абортвні, недорозвнені.
яичко (testis) – ячко, ядрó, шултко;
(мн.) – шулта; tunica albuginea – білувáта
(білста) оболóна (опóна); septula testis –
перетночки ячкові (шулткові); lobuli
testis – часточк ячкові; tubuli seminiferi
contorti – покрýчені сім’янí трубочк
(рурочк); tunica propria – властва обо
лóна; rete testis (Halleri) – плетво ячкове
(Гáллерове); ductuli efferentes testis –
вивіднí ячкові прохóди; sperma (semen) –
сім’я; epididymis – додáток ячковий;
paradidymis – приячко; ductus deferens –
одвіднй прохíд; ductus ejaculatorius –
прохíд сім’янóго випóрскувача.
яичковый (testicularis) – ячковий, шу
лтковий; яичковая брюшина (mesor
chium) – ячкова отóчина.
яичник (ovarium) – ячник, -ка; hilus ovarii –
ячникові ворóта; stroma ovarii – ячникова
стрóма; folliculi oophori primarii – первíсні
ячникові мішéчки; folliculi oophori vesi
culosi (Graafi) – пухрчасті ячникові
мішéчки (Ґраáфові); margo liber – вíльний
край; extremitas uterina – урáзовий кі
нéць; stratum granulosum – зернстий
шар; ligamentum ovarii proprium – влáсна
ячникова звзка; воспаление яичника
(oophoritis) – запáлення ячника, яєчни
кóвиця, оофорт.

яичниковый
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яичниковый (ovarialis) – ячниковий, яйни
кóвий; яичниковая брюшина (meso
varium) – ячникова, яйникóва отóчина.
Якобсонов сошниковоносовой орган [or
ganon vomeronasalis (Jacobsoni)] – лемі
шéво-носовй óрган (Якобсóнів).
яма (fossa, fovea) – ма, заглбина; fossa
subscapularis – підлопáткова заглбина;
fossa temporalis – вискóва заглбина; fos
sa venae cavae – ма дуплáвої вéни; fovea
triangularis – трикýтня ма.
ямка, ямочка (fossula, foveola) – мка, загл
бинка; foveolae gastricae – шлункóві ямк.
янтарный – бурштинóвий; янтарная кис
лота – бурштинóва кислотá.
янтарь – бурштн, -ну.
яремный (jugularis) – ярéмний; vena ju
gularis interna – внýтрішня (середóва)
ярéмна вéна; vena jugularis externa – на
двíрня (зóвнішня) ярéмна вéна.
яркий – яскрáвий.
яростный – шалéний, лтий, скажéний.

ящик

ярость – лтість, -тости; шалéнство, шал,
-лу; прийти в ярость – розлютувáтися,
посатанíти.
ясли – сла (ясéл); детские ясли – дитчі
сла, зáхисток дитчий.
ясновидение – ясновидíння.
ясновидящий, ясновидец – ясновда,
ясновдець, -дця; ясновидчий.
ясность – сність, -ности; вирáзність.
ясный – сний, зрозумíлий, вирáзний.
ячейка (alveola) – дýчка, чарýн[п]ка; alveoli
dentales – зубнí дучк.
ячеистый (alveolaris) – дучкóвий; pars
areolaris mandibulae – дучкóва частна
нжньої (долíшньої) щéлепи.
ячменный – ячмíнний, чний.
ячмень – ячмíнь, -мéню; hordeolum – яч
мíнь; chalazion – халяз[ц]іóн, ячмінéць.
ящер (ящур) (болезнь у скота) – щур, -ра;
слинíвка.
ящик – скрня, скрнька; картонный
ящик – шабатýрка.
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