
[N] - PATOLOGIA ZAWODOWA (2)

occupational pathology (cont.)N1 patologia zawodowa (cd.)

diseases of nervous systemNa2 choroby układu nerwowego

diseases of central nervous systemNac3 choroby układu nerwowego ośrodkowego

meningitisNaca4 zapalenie opon mózgowych

encephalopathyNace5 encefalopatia

toxic encephalosisNacet6 encefalopatia toksyczna

myelopathyNacg7 choroba szpiku

amyotrophic lateral sclerosisNacga8 stwardnienie zanikowe boczne

circulatory disorders of the brainNaci9 zaburzenia krążeniowe w mózgu

cerebral haemorrhageNacih10 krwotok mózgowy

cerebral embolismNacim11 zator mózgowy

Alzheimer's diseaseNacl12 choroba Alzheimera

migraineNacm13 migrena

epilepsyNaco14 padaczka

Parkinson's diseaseNacp15 choroba Parkinsona

multiple sclerosisNacs16 stwardnienie rozsiane

brain tissue damageNacy17 uszkodzenie tkanki mózgowej

brain cancerNacz18 rak mózgu

diseases of autonomic nervous systemNad19 choroby układu nerwowego wegetatywnego

diseases of peripheral nervous systemNaf20 choroby układu nerwowego obwodowego

radiculitisNafa21 zapalenie korzeni nerwowych

neuritisNafe22 zapalenie nerwu

peripheral neuritisNafen23 zapalenie nerwów obwodowych
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polyneuritisNafep24 zapalenie wielonerwowe

stress neuritisNafes25 zapalenie nerwu wywołane wysiłkiem

nervous conduction disordersNafi26 zaburzenia przewodzenia nerwowego

paresisNafp27 niedowład

compression paresisNafpa28 niedowład uciskowy

carpal-tunnel syndromeNafpac29 zespół cieśni nadgarstka

mental disordersNam30 zaburzenia psychiczne

burnoutNamb31 wypalenie zawodowe

mental illnessName32 choroby psychiczne

psychosesNami33 psychozy

psychosis due to intracranial infectionNamic34
psychoza z powodu infekcji

wewnątrzczaszkowej

psychosis due to brain traumaNamif35 psychoza spowodowana urazem mózgu

schizophreniaNamig36 schizofrenia

manic-depressive psychosisNamim37 psychoza maniakalno-depresyjna

paranoid statesNamip38 paranoja

neurosisNamo39 nerwica

anxietyNamob40 lęk

depressive neurosisNamod41 nerwica depresyjna

occupational neurosisNamon42 nerwica zawodowa

personality disordersNamop43 zaburzenia osobowości

psychosomatic disordersNamor44 choroby psychosomatyczne

mass psychogenic illnessNamora45 zbiorowe choroby psychogenne

neurastheniaNamos46 neurastenia

traumatic neurosisNamot47 nerwica pourazowa

concussion syndromeNamota48 zespół powstrząsowy
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malingeringNamoti49 symulacja

functional nervous disordersNap50 zaburzenia czynnościowe nerwów

insomniaNapa51 bezsenność

comaNapc52 śpiączka

unconsciousnessNape53 utrata przytomności

disturbances of memoryNapf54 zaburzenia pamięci

disturbances of coordinationNapi55 zaburzenia koordynacji

movement disordersNapim56 zaburzenia ruchu

disturbances of speechNapo57 zaburzenia mowy

reflex modificationsNapu58 zmiana odruchów

neurovegetative disordersNapv59
zaburzenie układu nerwowego

współczulnego

electroencephalographic changesNapy60 zmiany elektroencefalograficzne

neuromuscular disordersNar61 zaburzenia nerwowo-mięśniowe

convulsionsNara62 drgawki

spasmophiliaNare63 spazmofilia

crampsNarec64 skurcz

writer's crampNarece65 kurcz pisarski

tremorNaret66 drżenie

sense organ diseasesNas67 choroby narządów zmysłu

diseases of eyes and related structuresNasa68 choroby oczu i przydatków

inflammatory diseases of the eyeNasab69 choroby zapalne oczu

blepharitisNasaba70 zapalenie powiek

blepharophthalmiaNasabb71 zapalenie gałki ocznej i powiek

conjunctivitisNasabc72 zapalenie spojówek

keratitisNasabe73 zapalenie rogówki
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scleritisNasabg74 zapalenie twardówki

iritisNasabi75 zapalenie tęczówki

choroiditisNasabo76 zapalenie naczyniówki

leukomaNasac77 bielmo

corneal damageNasad78 uszkodzenie rogówki

lens and cornea opacitiesNasaf79 zmętnienie soczewki i rogówki

electric cataractNasafe80 zaćma elektryczna

cataractNasaff81 zaćma

infrared radiation cataractNasafi82
zaćma wywołana działaniem promieniowania

podczerwonego

microwave cataractNasafm83 zaćma spowodowana mikrofalami

ionizing radiation cataractNasafr84
zaćma wywołana działaniem promieniowania

jonizującego

toxic cataractNasaft85 zaćma toksyczna

aphakiaNasag86 bezsoczewkowość

mercurialentisNasah87
brązowe przebarwienie przedniej części

torebki soczewki wywołane przez rtęć

glaucomaNasai88 jaskra

lacrimal system diseasesNasal89 choroby narządu łzowego

oculomotor dysfunctionNasam90 zaburzenia okoruchowe

strabismusNasama91 zez

nystagmusNasami92 oczopląs

palpebral motor dysfunctionNasap93 zaburzenia ruchomości gałek ocznych

diseases of retina and optic nerveNasar94 choroby siatkówki i nerwu wzrokowego

retinitisNasara95 zapalenie siatkówki

detachment of retinaNasard96 odwarstwienie siatkówki

retinal haemorrhageNasarh97 krwawienie do siatkówki

retinal damageNasarr98 uszkodzenie siatkówki
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optic neuritisNasaru99 zapalenie nerwu wzrokowego

atrophy of the optic nerveNasary100 zanik nerwu wzrokowego

visual function disordersNasd101 zaburzenia widzenia

amblyopiaNasda102 niedowidzenie

colour vision deficiencyNasdad103 zaburzenie rozpoznawania barw

night blindnessNasdan104 ślepota nocna

traumatic amblyopiaNasdar105 niedowidzenie pourazowe

toxic amblyopiaNasdat106 niedowidzenie toksyczne

asthenopiaNasdc107 astenopia

hemianopiaNasde108 niedowidzenie połowicze

diplopiaNasdi109 diplopia

binocular anomaliesNasdj110 wada dwuoczna

disorders of ocular accommodationNasdn111 zaburzenia akomodacji

refractive errorsNasdo112 wada refrakcji

astigmatismNasdoa113 astygmatyzm

hypermetropiaNasdoh114 nadwzroczność

myopiaNasdom115 krótkowzroczność

presbyopiaNasdp116 starczowzroczność

blindnessNasdu117 ślepota

diseases of ear and mastoid processNase118 choroby ucha i wyrostka sutkowatego

diseases of outer earNaseb119 choroby ucha zewnętrznego

otitis externaNaseba120 zapalenie ucha zewnętrznego

diseases of middle earNased121 choroby ucha środkowego

otitis mediaNaseda122 zapalenie ucha środkowego

cholesteatomaNasede123 perlak
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mastoiditisNasedi124 zapalenie wyrostka sutkowatego

tympanic membrane changesNasedu125 zmiany w błonie bębenkowej

diseases of internal earNasef126 choroby ucha wewnętrznego

otitis internaNasefa127 zapalenie ucha wewnętrznego

cochleitisNasefe128 zapalenie ślimaka w uchu

hair-cell damageNasefh129 uszkodzenie narządu Cortiego

labyrinthitisNasefi130 zapalenie błędnika

hearing disordersNaseh131 zaburzenia słuchu

hearing lossNaseha132 utrata słuchu

presbycusisNasehb133 starcze przytępienie słuchu

temporary threshold shiftNasehc134 czasowe przesunięcie progu słyszalności

difference limen shiftNasehd135 przesunięcie progu różnicowania

deafnessNasehe136 głuchota

tinnitusNasehi137 szum w uszach

permanent threshold shiftNasehp138 stałe przesunięcie progu słyszalności

vestibular disordersNaseq139 schorzenia przedsionka

vertigoNaseqa140 zawroty głowy

Meniere's diseaseNaseqe141 choroba Meniere'a

loss of smellNasi142 utrata węchu

loss of tasteNaso143 utrata smaku

loss of touchNasu144 znieczulenie

paraesthesiaNasup145 parestezja

neuromaNat146 nerwiak

cardiovascular diseasesNe147 choroby układu sercowo-naczyniowego

heart diseasesNec148 choroby serca
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myocardial diseasesNeca149 choroby mięśnia sercowego

myocardial fibrosisNecaf150 zwłóknienie mięśnia sercowego

myocarditisNecam151 zapalenie mięśnia sercowego

myocardial damageNecax152 uszkodzenie mięśnia sercowego

rheumatic heart diseasesNece153 choroby serca gośćcowe

coronary diseasesNeci154 choroby wieńcowe

angina pectorisNecia155 dusznica bolesna

myocardial infarctionNecin156 zawał serca

coronary sclerosisNecis157 miażdżyca naczyń wieńcowych

heart valve diseasesNeco158 choroby zastawek serca

heart valve insufficiencyNecoi159 niedomykalność zastawki

stenosisNecos160 stenoza

pericardial diseasesNecp161 choroby osierdzia

pericarditisNecpa162 zapalenie osierdzia

pericardial cancerNecpy163 rak osierdzia

functional heart disordersNecr164 zaburzenia czynnościowe serca

arrhythmiaNecra165 arytmia

bradycardiaNecrab166 rzadkoskurcz

sinus arrhythmiaNecras167 niemiarowość zatokowa

ventricular extrasystoleNecrav168 skurcz dodatkowy komorowy

electrocardiographic changesNecraw169 zmiany elektrokardiograficzne

ballistocardiographic changesNecrax170 zmiany balistokardiograficzne

heart blockNecre171 blok serca

fibrillationNecri172 migotanie serca

right heart failureNecrr173 niewydolność prawokomorowa serca
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cardiac hypertrophyNecu174 przerost serca

cor pulmonaleNecuc175 serce płucne

cardiac insufficiencyNecx176 niewydolność serca

cardiac emergenciesNecz177 nagła choroba serca

cardiovascular disordersNed178 zaburzenia sercowo-naczyniowe

haemodynamic changesNeda179 zmiany hemodynamiczne

sudden death syndromeNeds180 zespół nagłej śmierci

vascular diseasesNev181 choroby naczyń

diseases of arteries and arteriolesNeva182 choroby tętnic i tętniczek

arteriosclerosisNevab183 stwardnienie tętnic

atherosclerosisNevaba184 miażdżyca tętnic

atheromaNevabo185 blaszka miażdżycowa

arteritisNevad186 zapalenie tętnicy

aneurysmNevaf187 tętniak

thrombangiitis obliteransNevah188 zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń

ischaemiaNevai189 niedokrwienie

hyperaemiaNevaj190 przekrwienie

arterial embolismNevak191 zator tętniczy

thrombosisNevakt192 zakrzepica

gangreneNevam193 zgorzel

arterial damageNevax194 uszkodzenie tętnicy

diseases of capillariesNeve195 choroby włośniczek

lupus erythematosusNevel196 liszaj rumieniowaty

Raynaud's phenomenonNever197 objaw Raynauda

telangiectasiaNevet198 rozszerzenie drobnych naczyń
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haemorrhageNevh199 krwotok

diseases of veinsNevi200 choroby żył

pulmonary embolismNevil201 zator tętnicy płucnej

phlebitisNevip202 zapalenie żyły

varicose veinsNeviv203 żylak

angiomasNevn204 naczyniaki

hypertensionNevo205 nadciśnienie tętnicze

hypotensionNevu206 niedociśnienie

circulatory disordersNevy207 zaburzenia krążenia

vascular dysfunctionNevyd208 niewydolność naczyń

vasomotor dysfunctionNevym209 zaburzenia czynnościowe naczynioruchowe

haemostasisNevys210 hemostaza

respiratory diseasesNi211 choroby układu oddechowego

upper respiratory diseasesNib212 choroby górnych dróg oddechowych

diseases of nose and sinusesNiba213 choroby nosa i zatok

rhinitisNibar214 nieżyt nosa

diseases of paranasal sinusesNibas215 choroby zatok nosowych

sinusitisNibasa216 zapalenie zatok

ulceration of the nasal mucosaNibau217 owrzodzenie błony śluzowej nosa

perforation of the nasal septumNibav218 perforacja przegrody nosa

nasal cancerNibaz219 rak nosa

laryngeal diseasesNibe220 choroby krtani

laryngitisNibea221 zapalenie krtani

dysphoniaNibed222 dysfonia

laryngeal cancerNibez223 rak krtani
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tracheal diseasesNibg224 choroby tchawicy

tracheitisNibga225 zapalenie tchawicy

tracheal cancerNibgy226 rak tchawicy

pharyngeal diseasesNibi227 choroby gardła

pharyngitisNibia228 zapalenie gardła

tonsillitisNibit229 zapalenie migdałków

glottideal oedemaNibix230 obrzęk krtani

pharyngeal cancerNibiz231 rak gardła

chronic respiratory diseasesNic232 przewlekłe choroby dróg oddechowych

bronchial diseasesNid233 choroby oskrzeli

bronchitisNida234 zapalenie oskrzeli

chronic bronchitisNidac235 przewlekłe zapalenie oskrzeli

expectorationNidace236 odksztuszanie

bronchiectasisNide237 rozszerzenie oskrzela

bronchospasmNidf238 skurcz oskrzeli

asthmaNidi239 astma

toxic asthmaNidit240 dychawica toksyczna

broncholithiasisNidl241 kamica oskrzelowa

bronchiolitisNido242 zapalenie oskrzelików

bronchoesophageal fistulaNidu243 przetoka oskrzelowo-przełykowa

bronchial cancerNidy244 rak oskrzeli

bronchopulmonary diseasesNif245 choroby oskrzeli i płuc

bronchiolar necrosisNifn246 martwica oskrzelików

haemoptysisNih247 krwioplucie

allergic respiratory disordersNik248 zaburzenia oddechowe alergiczne
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allergic rhinitisNika249 nieżyt nosa alergiczny

allergic asthmaNike250 astma alergiczna

cheese washers asthmaNikec251 astma serowarów

grain feverNikeg252 gorączka zbożowa

printers asthmaNikep253 astma drukarzy

allergic alveolitisNikv254 alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

lung diseasesNil255 choroby płuc

pneumoniaNila256 zapalenie płuc

Severe Acute Respiratory SyndromeNilaa257 ciężki ostry zespół oddechowy

bronchopneumoniaNilab258 odoskrzelowe zapalenie płuc

lobar pneumoniaNilal259 zapalenie płuc płatowe

chemical pneumonitisNilc260 zapalenie płuc przez związki chemiczne

metal fume feverNilco261 gorączka giserska

polymer fume feverNilcu262 gorączka oparów plastyku

atelectasisNild263 niedodma

emphysemaNile264 odma

pulmonary fibrosisNilf265 zwłóknienie płuc

honeycomb lungNilh266 płuco o wyglądzie plastra miodu

pulmonary infectionNili267 infekcja płucna

lung abscessNill268 ropień płuca

pulmonary oedemaNilo269 obrzęk płuc

Goodpasture's syndromeNilp270 zespół Goodpasture'a

cardiac lungNilq271 płuco zastoinowe

pulmonary tuberculosisNilt272 gruźlica płuc

lung cancerNily273 rak płuc
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pneumoconiosisNip274 pylica płuc

collagenous pneumoconiosisNipa275 pylica płuc kolagenowa

non-collagenous pneumoconiosisNipe276 pylica płuc niekolagenowa

mineral dust pneumoconiosisNipi277 pylica spowodowana pyłem mineralnym

asbestosisNipia278 pylica azbestowa

asbestos bodiesNipiab279 cząstki azbestu

ferruginous bodiesNipiaf280 cząstki żelaziste

baritosisNipib281 pylica barowa

carbonaceous dust pneumoconiosisNipic282 pylica spowodowana pyłem węglowym

activated carbon pneumoconiosisNipica283 pylica spowodowana węglem aktywnym

carbon black pneumoconiosisNipicb284 pylica węglowa

graphite pneumoconiosisNipicg285 pylica grafitowa

coalworkers pneumoconiosisNipico286 pylica górnicza

bauxite smelters pneumoconiosisNipid287 pylica boksytowa

cement pneumoconiosisNipif288 pylica cementowa

glass fibre pneumoconiosisNipig289 pylica spowodowana włóknem szklanym

emery pneumoconiosisNipih290 pylica szmerglowa

kaolinosisNipik291 pylica kaolinowa

mineral wool pneumoconiosisNipim292 pylica spowodowana włóknem mineralnym

pumice pneumoconiosisNipip293 pylica pumeksowa

silicatosisNipir294 pylica krzemowa

mica pneumoconiosisNipirm295 pylica mikowa

silicosisNipis296 krzemica płuc

acute silicosisNipisa297 ostra krzemica płuc

diatomite silicosisNipisd298 krzemica diatomitowa
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silico-antimoniosisNipisi299 pylica antymonowa

egg-shell calcificationNipiso300 zwapnienie węzłów chłonnych

slate workers lungNipit301 pylica łupkowa

talc pneumoconiosisNipiv302 pylica talkowa

talc bodiesNipivo303 cząstki talku

metal dust pneumoconiosisNipk304 pylica metalowa

aluminium pneumoconiosisNipka305 pylica glinowa

berylliosisNipkb306 pylica berylowa

cerium pneumoconiosisNipkc307 pylica cerowa

hard metal pneumoconiosisNipki308 pylica spowodowana metalami ciężkimi

manganese pneumoconiosisNipko309 pylica manganowa

siderosisNipks310 pylica żelazowa

tinsmelters pneumoconiosisNipkt311 pylica cynowa

welders lungNipkw312 pylica metaliczna

zincosisNipkz313 pylica cynkowa

mixed dust pneumoconiosisNipm314 pylica spowodowana pyłami mieszanymi

vegetable dust pneumoconiosisNipo315 pylica spowodowana pyłami organicznymi

byssinosisNipob316 pylica bawełniana

byssinosis bodiesNipobb317 cząstki w pylicy płuc bawełnianej

mill feverNipobi318 gorączka przędzalników

Monday feverNipobo319
gorączka poniedziałkowa; pylica płuc

bawełniana

weavers coughNipobu320 kaszel tkaczy

flax workers byssinosisNipof321 pylica lniana

hemp workers pneumoconiosisNipoh322 pylica trzcinowa

pulmonary aspergillosisNipoi323 grzybica płuc kropidlakowa
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suberosisNipos324 pylica korkowa

tobaccosisNipot325 pylica tytoniowa

pulmonary alveolar proteinosisNipr326 proteinoza pęcherzykowa płuc

pulmonary mycotoxicosisNipt327 grzybicza toksykoza płuc

extrinsic allergic alveolitisNipu328
zapalenie pęcherzyków płucnych na tle

alergicznym zewnętrznym

bagassosisNipub329
pylica płuc u robotników przerabiających

trzcinę cukrową

chip heap diseaseNipuc330
choroba układu oddechowego wywoływana

przez zarodniki pleśni obecne w wiórach

bird breeders lungNipud331 płuco hodowców ptaków

farmer's lungNipuf332 płuco rolnika

air conditioner diseaseNipuh333 choroba klimatyzacyjna

maple-bark diseaseNipum334 choroba kory klonu

paprika-splitters lungNipup335
alergiczne zapalenie płuc (antygeny

sproszkowanej papryki)

mushroom workers lungNipus336
alergiczne zapalenie płuc (antygeny

grzybów)

simple pneumoconiosisNipv337 pylica zwykła

atypical pneumoconiosisNipw338 pylica nietypowa

progressive massive fibrosisNipx339 postępująca włóknica zmasowana

complicated pneumoconiosisNipy340 pylica płuc z powikłaniami

cavitary pneumoconiosisNipyc341 pylica jamista płuc

rheumatoid pneumoconiosisNipyr342 pylica płuc gośćcowa

pneumoconiosis with tuberculosisNipyt343 pylica płuc z gruźlicą

pseudosilicosisNipz344 krzemica rzekoma

pulmonary thesaurosisNiq345 spichlerzyca płuc

pulmonary granulomatosisNir346 ziarniniaki mnogie płuc

vineyard sprayer's lungNirv347
płuco pracowników winnic rozpylających

środki ochrony roślin

haemothoraxNis348 krwiak opłucnej
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pneumothoraxNit349 odma opłucnowa

pleural diseasesNiv350 choroby opłucnej

pleurisyNiva351 zapalenie opłucnej

pleural effusionNive352 wysięk opłucnowy

pleural thickeningNivg353 zapalenie i zgrubienie opłucnej

pleural hyalinosisNivh354 zwyrodnienie szkliste opłucnej

pleural calcificationNivi355 zwapnienie opłucnej

pleural mesotheliomaNivo356 międzybłoniak opłucnej

pleural fibrosarcomaNivu357 włókniakomięsak opłucnej

diseases of diaphragmNiw358 choroby przepony

diseases of mediastinumNix359 choroby śródpiersia

mediastinal emphysemaNixe360 odma śródpiersia

diseases of thoracic wallNiy361 schorzenia ścian klatki piersiowej

functional respiratory disordersNiz362 zaburzenia czynnościowe oddechowe

respiratory impairmentNiza363 upośledzenie oddechowe

obstructive ventilatory impairmentNizao364 obturacyjne zakłócenie oddychania

restrictive ventilatory impairmentNizar365
restrykcyjne zakłócenie mechanizmu

oddychania

acute respiratory decompensationNizd366 ostra niewydolność oddechowa

dyspnoeaNize367 duszność

apnoeaNizf368 bezdech

respiratory insufficiencyNizi369 niewydolność oddechowa

loss of lung elasticityNizl370 zmniejszenie elastyczności płuca

hypoxiaNizo371 niedotlenienie narządów i tkanek

hypercapniaNizoc372 hiperkapnia

hypocapniaNizod373 hipokapnia
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hypoventilationNizu374 hipowentylacja

hyperventilationNizv375 hiperwentylacja

lung inflationNizvo376 rozdęcie płuca

Nizwo377 wzdęcie płuca

pulmonary diffusion disordersNizy378 dyfuzja płuc

skin diseasesNo379 choroby skóry

skin allergiesNoa380 alergia skórna

dermatitisNod381 zapalenie skóry

erythemaNoda382 rumień

erythrodermaNodad383 erytrodermia

itchNodc384 swędzenie

sensitization dermatitisNodd385 uczuleniowe zapalenie skóry

photosensitization dermatitisNoddo386 uczulenie na światło

eczemaNode387 egzema

cement dermatitisNodec388 uczulenie skórne na cement

vesicular contact dermatitisNodev389 pęcherzykowe kontaktowe zapalenie skóry

fissural dermatitisNodf390 rozszczepieniowe zapalenie skóry

skin eruptionNodg391 wykwit skórny

ulceration of the skinNodi392 owrzodzenie skóry

chrome ulcerNodic393 owrzodzenie chromowe

lichenNodl394 liszaj

psoriasisNodp395 łuszczyca

radiodermatitisNodr396 popromienne zapalenie skóry

toxicodermaNodt397 toksykodermia

urticariaNodu398 pokrzywka
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angioneurotic oedemaNoduq399 obrzęk naczynioruchowy

pemphigusNodw400 pęcherzyca

prurigoNody401 świerzbiączka

subcutaneous emphysemaNoe402 odma podskórna

infectious skin diseasesNoi403 zakaźne choroby skóry

cellulitisNoic404 zapalenie tkanki łącznej

panaritiumNoica405 zastrzał

milker's noduleNoicam406 guzek dojarek

paronychiaNoicp407 zanokcica

phlegmonNoicu408 ropowica

abscessNoid409 ropień

carbuncleNoif410 karbunkuł

pyodermaNoip411 ropne zapalenie skóry

keratosisNok412 rogowacenie

hyperkeratosisNokh413 rogowacenie nadmierne

keloidsNol414 bliznowce

dermatomycosesNom415 grzybica skórna

skin cancerNon416 rak skóry

melanomaNonm417 czerniak

sclerodermaNoo418 twardzina skóry

pigmentation disordersNop419 zaburzenia pigmentacji

leukodermaNopa420 bielactwo

tattoo marksNope421 tatuaż

melanosisNopi422 czerniaczka

melanodermaNopim423 melanoderma
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argyrosisNops424 srebrzyca

skin dystrophyNoq425 dystrofia skóry

skin atrophyNor426 zanik skóry

sweat gland disordersNos427 zaburzenia gruczołu potowego

anhidrosisNosa428 brak potu

hyperhidrosisNose429 nadmierne pocenie się

sebaceous gland diseasesNot430 choroby gruczołów łojowych

acneNota431 trądzik

chloracneNotac432 trądzik chlorowy

oil acneNotah433 trądzik olejowy

comedonesNote434 zaskórnik

skin appendage diseasesNov435 choroby włosów i paznokci

hair and hair-follicle diseasesNova436 choroby włosów i mieszków włosowych

alopeciaNovac437 łysienie

hypotrichosisNovad438 skąpe owłosienie

hypertrichosisNovah439 nadmierne owłosienie

folliculitisNovas440 zapalenie mieszków włosowych

nail diseasesNove441 choroby paznokci

nail dystrophyNoved442 dystrofia paznokci

nail discolorationNovef443 odbarwienie paznokci

nail deformitiesNoveh444 zniekształcenie paznokci

loss of nailNovel445 brak paznokci

mucous membrane diseasesNox446 choroby błony śluzowej

mucous membrane atrophyNoxa447 zanik błony śluzowej

musculoskeletal diseasesNu448 choroby narządów ruchu
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bone diseasesNub449 choroby kości

osteomyelitisNuba450 zapalenie szpiku

osteitis deformansNubb451 choroba Pageta kości

periostitisNubc452 zapalenie okostnej

osteochondrosisNube453 osteochondroza

osteoporosisNubi454 zrzeszotnienie kości

acroosteolysisNubl455
zanikanie rozpływne kości obwodowych

części kończyn

osteonecrosisNubn456 martwica kości

osteosclerosisNubo457 stwardnienie kości

skeletal fluorosisNubof458 fluoroza kości

exostosisNubs459 wyrośle kostne

epicondylitisNubu460 zapalenie nadkłykcia

bone lesionsNubx461 uszkodzenie kości

fatigue fracturesNubxe462 złamanie marszowe

bone cystsNuby463 torbiel kostna

osteosarcomaNubz464 kostniako-mięsak

cartilage diseasesNuc465 choroby chrząstek

joint diseasesNuj466 choroby stawów

arthritisNuja467 zapalenie stawów

osteoarthritisNujao468 zapalenie kości i stawów

rheumatoid arthritisNujar469 zapalenie stawów reumatoidalne

osteoarthropathyNujo470 osteoartropatia

periarthritisNujp471 zapalenie okołostawowe

tendon diseasesNuk472 choroby ścięgien

tendinitisNuka473 zapalenie ścięgna
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tenovaginitisNuku474 zapalenie pochewki ścięgna

muscular diseasesNum475 choroby mięśni

myalgiaNuma476 ból mięśniowy

muscular dystrophyNumd477 dystrofia mięśni

muscular atrophyNume478 zanik mięśni

fibrositisNumf479 gościec mięśniowo-ścięgnisty

Dupuytren's contractureNumy480 przykurcz Dupuytrena

jaw diseasesNup481 choroby szczęki

phosphorus necrosisNuph482 martwica fosforowa

repetitive strain injuryNur483
uraz spowodowany powtarzalnym

obciążeniem

spinal diseasesNus484 choroby kręgosłupa

spondylitisNusa485 zapalenie kręgosłupa

neck disordersNuse486 schorzenia szyji

cervicobrachial syndromeNusi487 nerwoból szyjno-barkowy

back disordersNuso488 schorzenia grzbietu

backacheNusob489 nerwoból okolicy grzbietowej

lumbagoNusoba490 lumbago

slipped discNusod491 wypadnięcie dysku

disc lesionsNusoh492 uszkodzenie krążka międzykręgowego

upper extremity disordersNut493 schorzenia kończyn górnych

elbow lesionsNute494 uszkodzenie łokcia

wrist lesionsNuto495 uszkodzenie nadgarstka

Kienboeck's diseaseNutok496 choroba Kienboecka

Koehler's diseaseNutol497 choroba Kochlera

lower extremity disordersNuv498 schorzenia kończyn dolnych
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knee lesionsNuve499 uszkodzenie kolana

meniscitisNuvem500 zapalenie łękotki

foot lesionsNuvo501 uszkodzenie stopy

tarsalgiaNuvoc502 ból stopy

flat footNuvof503 stopa płaska

osteoarticular deformitiesNuz504 zniekształcenie kostnostawowe

curvature of spineNuze505 skrzywienie kręgosłupa

scoliosisNuzes506 skolioza

thorax deformationsNuzu507 zniekształcenie klatki piersiowej

environmental illnessNx508 choroba środowiskowa

sick building syndromeNxs509 zespół chorego budynku

traumatologyNy510 uraz

injuriesNyb511 obrażenie

fracturesNyba512 złamanie

strain injuriesNybe513 uraz powysiłkowy

sprainsNybed514 skręcenie (uraz)

dislocationsNybel515 zwichnięcie

woundsNybf516 rana

needle-stick injuriesNybfa517 ukłucia igłą

bitesNybfi518 ukąszenie

traumatic amputationNybg519 amputacja urazowa

superficial injuryNybj520 obrażenie powierzchowne

contusionNybk521 stłuczenie

foreign bodiesNybm522 ciało obce

injection injuriesNybn523 obrażenie po wstrzyknięciu

21



burnsNybo524 oparzenie

chemical burnsNyboc525 oparzenie chemiczne

electric burnsNyboe526 oparzenie prądem

radiation burnsNybor527 oparzenie radiacyjne

thermal burnsNybot528 oparzenie termiczne

scaldsNybov529 oparzenie gorącą wodą lub parą

radiation injuryNybr530 uszkodzenie popromienne

electric shockNybs531 wstrząs elektryczny

nerve lesionsNybu532 uszkodzenie nerwu

spinal cord injuriesNybua533 uszkodzenie rdzenia kręgowego

traumatic deafnessNybud534 głuchota pourazowa

traumatic paraplegiaNybup535 paraplegia pourazowa

complications of injuryNyc536 powikłanie pourazowe

shock following injuryNyca537 wstrząs pourazowy

traumatic anuriaNyce538 bezmocz pourazowy

tissue damageNyg539 uszkodzenie tkanki

tissue penetrationNygp540 przenikanie tkanki

location of injuryNyl541 umiejscowienie urazu

head injuriesNyla542 uraz głowy

skull injuriesNylab543 uraz czaszki

brain injuriesNylac544 uszkodzenie mózgu

jaw injuriesNylam545 uraz szczęki

dental injuriesNylan546 uszkodzenie zębów

face injuriesNylav547 uraz twarzy

eye injuriesNylay548 uraz oka
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eye irritationNylayi549 podrażnienie oka

trunk injuriesNyle550 uraz tułowia

spinal injuriesNylec551 uraz kręgosłupa

cervical spine injuriesNyleca552 uraz odcinka szyjnego kręgosłupa

thorax injuriesNylek553 uraz klatki piersiowej

pelvis injuriesNylep554 uraz miednicy

abdominal injuriesNyles555 uraz brzucha

injuries to upper extremitiesNylo556 uraz kończyny górnej

hand injuriesNylom557 uraz ręki

finger injuriesNylop558 uraz palca

injuries to lower extremitiesNylu559 uraz kończyny dolnej

foot injuriesNylup560 uraz stopy

skin injuriesNyly561 uszkodzenie skóry

skin microtraumaNylym562 mikrouraz skóry
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