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2. INTRODUCTION

The notion of collocations is highly complicated. Collocation is the 

way words combine to produce both natural-sounding speech and writing. Combi

nations of words in medical register can be arranged from the totally free to the 

totally fixed and idiomatic and between these two extremes there are many other 

expressions as medicine itself is so collocationally rich. From a linguistic point of 

view, however, such groups of words fall into two major categories i.e. grammatical 

collocations and lexical collocations.

Grammatical collocation is a phrase that consists of a dominant word 

(noun, verb, adjective) and a preposition. Lexical collocations, on the other hand, 

normally are devoid of prepositions, infinitives and consist of nouns, adjectives and 

adverbs. In the dictionary over 70% of collocations are lexical, but in some cases,  

where it was necessary to indicate the difficulty of the medical register, a grammati

cal collocation was also provided.

Therefore combining words together in such a way that they sound 

naturally takes a great degree of competence, especially if they refer to a specialist 

register. In fact, it is improbable to communicate satisfactorily without knowing col

locations as they are a key part in the English language and form a rich and com

plex area that is, unfortunately, very often neglected.

Therefore the approach taken to the Dictionary was pragmatic rather 

than theoretical. Most of the collocations are labelled as “word-word collocations” 

but the range of collocations that was implemented in this Dictionary covers the 

following types:

• adjective + noun
• verb + noun
• noun + noun(s)
• preposition + noun

• noun + preposition
• verb + adverb
• adverb + adjective
• adverb + adverb
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The extended groups of collocations also cover certain combinations 

with long noun, adjectival, verbal and/or adverbial phrases put together so that they 

reflect the real use of collocations in context as well. However, no indication was 

provided as for the use of articles in the above patterns.

In selecting the material, I used a variety of the most prestigious Brit

ish  and  American  sources  quoted  in  references  (e.g.  Lancet,  Circulation,  British 

Medical Journal, The New England Journal of Medicine, JAMA etc.) together with 

Polish sources. What is more, special effort has been made to identify and incorpo

rate collocations that have entered the English medical language in recent years. 

The collocations date from late 1970s (esp. anatomical ones) up till now (informal 

expressions, hypertensiology, aesthetic medicine) and have been carefully checked 

as for their contemporary use.

The Dictionary  is  the  culmination  of  an arduous  yet  rewarding 

6-year enterprise. The author’s own translation/interpreting as well as the assis

tance in translation together with continuous making oneself familiarised with 

medical English by reading (encountering and collecting collocations) and then 

verifying with medical specialists constitute the main source of information and 

the  foundation  of  the  Dictionary,  which  initially  was  supposed  to  be  only 

a glossary. Yet over time, many other new collocations were incorporated and the 

current Dictionary is the result of this very activity. All the collocations have been 

found either in medical books, medical journals, medical conferences and other 

medically-related areas. As a result, none of the collocations used are obsolete.

By studying the Corpus I was able to obtain a representative picture 

of how medical English is really used in collocations. One of my intentions in se

lecting the material was to choose the expressions that can be used to describe dif

ferent  aspects  of  medicine.  Therefore,  the  following  fields  were  taken  into 

consideration when preparing the Dictionary and therefore the vocabulary directly 

connected with the below-mentioned specialities can be found in the Dictionary. 

These are as follows:
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• Allergology
• Anatomy
• Anaesthesiology
• Andrology
• Cardiology
• Dentistry
• Dermatology

(incl. aesthetic medicine)
• Diabetology
• Endocrinology
• Farmacology
• Gastroenterology
• Genetics
• Hepatology
• Hypertensiology
• Immunology
• Internal medicine
• Laboratory Diagnostics
• Laryngology
• Microbiology
• Nanomedicine

• Nephrology
• Neurology
• Neurosurgery
• Nursing
• Obstetrics and Gynaecology
• Oncology
• Ophthalmology
• Orthopaedics
• Paediatrics
• Pharmacology
• Physiotherapy
• Psychiatry
• Public heath
• Pulmunology
• Radiology
• Radiotherapy
• Rheumatology
• Sexuology
• Surgery
• Transplantology
• Urology

Additionally  terms  connected  with  psychology,  homeopathy,  high 

altitude medicine and isopathic medicine together with clinical biostatistics have 

been also incorporated into the Dictionary.

The order of entries is alphabetical and the notion of ‘absolute collo

cation’ has been used, which means that if a particular collocation does not have its  

collocational equivalent it was therefore excluded from the dictionary.

The  Polish  key  word  is  not  translated  as  it  is  not  the  standard

Polish-English  and English-Polish  Dictionary.  Translation  is  collocation-oriented. 

The category of aspect is differently realised in Polish and English. In the Polish

language there is only one type of aspectual opposition, i.e. perfective versus imper

fective. The perfective aspect was chosen when writing the Dictionary, but in some

cases perfective equivalent was used where it seemed to be more appropriate for 

the context.
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EXPLANATORY CHART

14

1. head word in alphabetical order in bold 
and against a colourful background

2. tilde (~) stands for the head word
3. the  most  significant  and  commonly 

used collocations labelled with the  ▼▼ 
symbol which stands for the most cru
cial and absolutely necessary to learn 
and  ▼ stands for  the  ones which are 
generally considered to be very com
mon in English and therefore recom
mended to learn

4. numbers in square brackets refer to the 
sentences that are included in the PART 
of  Medical  Collocations  in  Context 
where the number by the collocation 
stands for the number of the sentence 
in the part of the Dictionary

masturbacja
~ kompulsywna

compulsive masturbation 
~ w wieku młodzieńczym

juvenile masturbation 
nałogowa ~

habitual masturbation ▼
pobierać przez masturbację (61)

obtain by masturbation ▼▼

appendectomy
laparoscopic ~ (AmE)

appendektomia laparoskopowa

appendicectomy
laparoscopic ~ (BrE) (AusE)

appendektomia laparoskopowa
5

5
5. labels regarding British, American and 

Australian language usage

mania
~ wyższości (fml)

superiority complex ▼

obstacle
tremendous ~ (sp)

ogromna przeszkoda

6. information to which register a particu
lar  collocation  belongs  to  i.e.  formal 
(fml), informal (inf), spoken (sp)

6

6

4

1

2
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7. in  the  case  where  a  particular  head 
word can be a noun or a verb simulta
neously,  extra  information  has  been 
provided  (i.e.  ‘n’ stands  for  ‘noun’, 
‘v’ for verb)

8. in  the  case  where  two  grammatical 
paths are possible both of them have 
been  provided  e.g.  abuse  badly/badly 
abuse

abuse (n)
alcohol ~ ▼▼

nadużywanie alkoholu
emotional child ~

znęcanie się emocjonalne nad 
dzieckiem

sexual ~
nadużycie seksualne

abuse (v)
~ badly / badly ~ (sp)

wykorzystać mocno
8

7

7

ABBR. (FR) FULL NAME POLISH EQUIVALENT

AA Alcoholics Anonymous Stowarzyszenie Anonimowych 
Alkoholików 

BSs 1. breath sounds
2. bowel sounds

1. szmery oddechowe
2. szmery jelitowe

9

9. different meanings of the same abbre
viation
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▼▼

▼▼

▼▼

ABBR. (FR) FULL NAME POLISH EQUIVALENT

IBW ideal body weight idealna waga ciała

ic intracavitary do jamy (ciała)

IC inspiratory capacity pojemność wdechowa

ICD(s)
International Classification of 
Diseases (and Related Health 
Problems)

Międzynarodowa Klasyfikacja 
Chorób

ICE interleukin 1 beta-converting 
enzyme

enzym przekształcający 
interleukinę 1

ICF intracellular fluid płyn wewnątrzkomórkowy

ICMA immunochemiluminometric 
assay

metoda immunochemilumino
metryczna 

ICP intracranial pressure ciśnienie śródczaszkowe

ICP-MS inductively coupled mass 
spectroscopy 

spektroskopia mas z plazmą 
wzbudzoną indukcyjnie 

ICS intercostal space przestrzeń międzyżebrowa

ICU Intensive Care Unit oddział intensywnej opieki 
medycznej

ID intradermal śródskórny

IDDM insulin-dependent diabetes 
mellitus cukrzyca insulinozależna

IDL intermediate density 
lipoprotein

lipoproteina o pośredniej 
gęstości 

i.e. that is tj.; tzn. (Lat. id est)

IE infective endocarditis infekcyjne zapalenie wsierdzia

IF impact factor 
(receive an impact factor)

wskaźnik impact factor 
w pracach naukowych 

Ig
immunoglobulin
(increased immunoglobulin  
level)

immunoglobulina
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2. THE LIST OF THE MOST COMMON LATIN, 
GREEK AND ENGLISH PREFIXES AND SUF
FIXES TOGETHER WITH COLLOCATIONS 
USED IN AND TAKEN FROM MEDICAL TEXTS

NOTE: Dash “-” indicates whether a particular word is a prefix and/or a suffix.

PREFIX/
SUFFIX FR ORIGINS

PREFIX/SUFFIX 
STANDS FOR

MODEL
COLLOCATION

a- Greek absence partial adactylia

ab- Latin far from  abnormal behaviour 

abdomin(o)- ▼▼ Latin abdomen abdominal pain

-able ▼▼ English possibility operable cancer

-ache English pain recurrent headache

acous- Greek hearing acoustic trauma

aden(o)- Greek gland total adenectomy

adip-(o) Latin fat cardiac adiposis

aesthes- ▼▼ Greek feel spinal anaesthetic

-al Latin moving towards scrotal pain

-alg- Greek pain analgesic action

ambi- Latin two-way ambilateral reactivation

amni(o)- Greek amnion amniotic fluid

an- Greek absence anaesthesiological procedure

andro- ▼ Greek male andrologic disturbances

angi(o)- ▼ Greek vessel scrotal angiokeratoma

ante- Latin before antepartum pain

anti- Greek opposition antifungal agent

arteri(o)- ▼ Greek artery necrotizing arteriolitis

arthr(o)- Greek joint shoulder arthrography
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5.2. ALPHA-BLOCKERS

MEDICATION FORM OF MEDICATION INDICATIONS

alfuzosin hydrochloride tablet benign prostatic hyperplasia 

doxazosin tablet

hypertension in monotherapy 
and combined modality 
treatment, benign prostatic 
hyperplasia

5.3. ANALGESICS AND ANAESTHETICS

MEDICATION FORM OF MEDICATION INDICATIONS

bupivacaine 
hydrochloride 
(local agent)

solution for injection

regional, local, 
spinal anaesthesia 
(e.g. gynaecology, surgery), 
pain therapy 
(in labour, postsurgical)

etomidate sulphate 
(intravenous anaesthetic) intravenous injection induction and maintenance of 

general anaesthesia

fentanyl 
(opioid analgesic)

transdermal system, 
sublingual tablet, 
solution for injection 

chronic pain, acute pain, pain 
in myocardial infarction, 
postoperative pain

halothane 
(inhalational anaesthetic) inhalational agent mixed anaesthesia

lidocaine hydrochloride 
(local agent) 

solution for injection, 
gel, ointment, aerosol, 
suppository

spinal anaesthesia, regional 
anaesthesia, local anaesthesia, 
ventricular heart rhythm 
disturbances in myocardial 
infarction

morphine sulphate 
(opioid analgesic)

tablet, solution for 
injection 

chronic severe pain, 
postoperative pain, 
severe pain 

paracetamol (NSAID) tablet, injection analgesia, pyrexia, 
postoperative pain

ropivacaine
(local anaesthetic) injection epidural anaesthesia, nerve 

block
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NO. ENGLISH SENTENCE POLISH SENTENCE

59 The study results  were  expressed  in 
percentage and absolute values (G/L).

Wyniki  badań  podano  w  procentach 
i liczbach bezwzględnych G/L.

60 Surgical  procedure is  absolutely  in
dicated  if  spinal  cord  function  is 
threatened.

Leczenie chirurgiczne jest bezwzględnie 
wskazane w przypadku zagrożenia funk
cji rdzenia kręgowego.

61 Ejaculate  for  analysis  should  be  ob
tained by masturbation into a sterile 
container preferably at the laboratory 
site. 

Nasienie do analizy powinno być pobra
ne do jałowego pojemnika poprzez ma
sturbację, najlepiej w laboratorium.

62 Nowadays it is considered that semen 
analysis ought to be performed after 
at  least  4  days  of  sexual  abstinence 
and at least 3 ejaculates are to be ob
tained for proper fertility assessment 
in certain time intervals.

Obecnie uważa się, że  badanie nasienia 
powinno się wykonywać po co najmniej 
4 dniach abstynencji seksualnej, a do pra
widłowej oceny płodności konieczne jest 
zbadanie  co  najmniej  3  ejakulatów 
w pewnych odstępach czasowych.

63 Masturbation  is  recognised  to  be  a 
normal  sexual  activity,  frequently 
throughout  one’s  life  but  it  may be 
pathologic when performed compul
sively. 

Masturbacja jest normalną aktywnością 
seksualną, często w okresie całego życia, 
choć może być objawem patologicznym 
w sytuacji, gdy uprawiana jest kompul
sywnie.

64 According to some reports, about 91% 
males  and  65%  females  masturbate 
regularly.

Według  niektórych  źródeł  regularnie 
masturbuje się  około  91%  mężczyzn 
i 65% kobiet.

65 Borderline  personality is  character
ised by lack of stability in different as
pects  of  mental  life,  the  feeling  of 
chronic emptiness  and becomes evi
dent in early adult years. 

Osobowość  graniczna charakteryzuje 
się niestałością w różnych aspektach ży
cia  psychicznego,  uczuciem chronicznej 
pustki,  a  uwidacznia  się  we  wczesnej 
młodości. 

66 In patients with narcissistic personal
ity exaggerated sense of superiority is 
clearly noticeable together with super
cilious behaviour and manner. What is 
significant  is  the  fact  that  such  pa
tients are extremely sensitive to any 
criticism.

U pacjentów z osobowością narcystycz
ną widać wyraźnie wygórowaną samo
ocenę, a także wyniosłe zachowanie i po
stawę.  Co znamienne,  osoby takie  nie
zwykle silnie przeżywają wszelką kryty
kę swojej własnej osoby. 

67 One hour on the first drug use a sud
den fall  in blood pressure  combined 
with dyspnoea were noted in  a  pa
tient. 

W godzinę  po pierwszym zażyciu leku 
u pacjenta wystąpił nagły spadek ciśnie
nia połączony z dusznością. 
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~ odźwiernika
pyloric atresia

~ pochwy
vaginal atresia

~ tętnicy płucnej
pulmonary atresia

~ zastawki trójdzielnej
tricuspid atresia

audiogram
~ przedoperacyjny

preoperative audiogram
audiometria

~ mowy
speech audiometry

aura
~ padaczkowa

epileptic aura
migrena bez aury

common migraine
automatyzm

~ serca
cardiac reflex

autoprzeciwciało
proces powstawania autoprzeciwciał

autoantibodies development
autyzm

~ atypowy
atypical autism ▼

~ dziecięcy
childhood autism

awersja
~ seksualna

sexual aversion
azoospermia

~ z niedrożności
obstructive azoospermia

azot
zamrozić w ciekłym azocie

freeze in liquid nitrogen
azotemia

przednerkowa ~
prerenal azotaemia

B
badanie

~ bakteriologiczne kału
stool culture ▼▼

~ bakteriologiczne moczu
urine culture

~ bez grupy kontrolnej
uncontrolled study

~ biochemiczne krwi
serum chemistry profile

~ biologiczne
biological assay ▼

~ cytologiczne pochwy
vaginal cytology

~ czułe w ocenie przecieku ze strony 
prawej na lewą

sensitive method for right-to-left 
shunting

~ czynnościowe tarczycy
thyroid function test

~ diagnostyczne
diagnostic investigation ▼▼

~ eksperymentalne
experimental study

~ genetyczne
genetic testing

~ jąder
testicular examination ▼▼

~ kliniczne
clinical investigation ▼▼
clinical study

~ kohortowe
cohort study

~ kontrolne
control examination ▼▼
follow-up examination ▼▼

~ krwi
blood examination ▼▼
blood test ▼▼

~ laboratoryjne
laboratory examination ▼

154
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~ scyntygraficzne za pomocą 
koloidalnej siarki znakowanej 
izotopem technetu 99

isotopic scintiscan with 
technetium-99 sulphur colloid

~ składu morfologicznego krwi
haematologic assessment

~ stanu psychicznego
mental state examination

~ śródoperacyjne dróg żółciowych
intraoperative bile duct 

exploration
~ ultrasonograficzne

ultrasound examination ▼▼
~ w lampie szczelinowej

slit-lamp examination
~ w świetle zogniskowanym

examination under a focal light
~ w znieczuleniu

examination under anaesthesia
~ wieloośrodkowe

multicentre survey
multicentre study
multicentre trial ▼

~ wstępne
preliminary test

~ wykonane w trybie pilnym
emergency examination

~ za pomocą środków cieniujących
contrast radiography

~ zagrożenia zdrowia
health monitoring

badania naukowe
academic research ▼

badania obrazujące
imaging studies

badania wieloośrodkowe
multicentre research ▼

badania z zakresu nanomedycyny
nanomedicine research

bezpośrednie badania porównawcze
direct comparative studies

być w toku badań
be under investigation

coroczne kompleksowe ~ 
okulistyczne

annual complete ophthalmologic 
evaluation

cytować wyniki badań naukowych
cite scientific data

czułe ~
sensitive technique

czułość badania
test sensitivity ▼

decydujące ~ diagnostyczne
definitive diagnostic tool ▼

dobrze znoszone ~
easily tolerated examination

dokładne ~
careful examination
close examination
close study
sound examination (sp)

dokładne badania
thorough research

genetyczne ~ przesiewowe
genetic screening

genetyczne ~ przesiewowe przed 
wystąpieniem objawów

presymptomatic genetic screening
gruntowne ~

thorough investigation
inwazyjne ~ elektrofizjologiczne

invasive electrophysiology
komercyjne badania

commercial research
kontrolowane badania kliniczne

controlled clinical investigations
controlled clinical studies
controlled clinical trials

morfologiczne ~ krwi
blood cell count determination

nieprawidłowe wyniki badania 
przesiewowego surowicy ojca

abnormal paternal serum 
screening results

nowy lek poddawany badaniom
investigational new drug
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sudden pain
napięciowy ~ głowy

tension headache ▼
niespecyficzny ~ brzucha

non-specific abdominal pain
niewielki ~

slight pain
niewłaściwa organizacja leczenia ~u 
pooperacyjnego

inappropriate postoperative pain 
management

niewystarczająca organizacja leczenia 
~u pooperacyjnego

insufficient postoperative pain 
management

objawowy ~ głowy
reflex headache

organiczna przyczyna ~u
organic pain cause

pierwotny ~ głowy
primary headache

piorunujący ~ głowy
thunderclap headache ▼

polekowy ~ głowy
drug-induced headache

popunkcyjne ~e głowy
post-dural puncture headache (44)
spinal headache

pozasercowy ~ w klatce piersiowej
extra-cardiac chest pain

próg ~u
pain threshold ▼

przedwczesne ~e porodowe
false labour pains

przeszywający ~
stabbing pain (sp)

przewodzenie ~u
pain transmission

psychogenne zespoły ~owe
psychogenic pain syndromes

silny ~
severe pain

silny ~ głowy
severe headache
strong headache

skala intensywności ~u
pain intensity score

umiarkowany ~
moderate pain

uogólniony ~ głowy
generalised headache

uporczywy ~ głowy
intractable headache

uzyskać ustąpienie ~u
result in pain regression

wysokościowy ~ głowy
high altitude headache

zapobieganie ~owi fantomowemu
phantom pain prevention

zespoły ~owe
pain syndromes

zespoły ~owe w chorobie 
nowotworowej

cancer pain syndromes
zespół przewlekłego ~u 
nienowotworowego

chronic nonmalignant pain 
syndrome

zespół złożonego ~u regionalnego
complex regional pain syndrome

złagodzić ~
alleviate pain
relieve pain ▼▼

zmniejszyć ~
augment pain relief

brachyterapia
~ LDR

low-dose rate brachytherapy
bradykardia

~ odruchowa
reflex bradycardia

~ zatokowa
sinus bradycardia

przewlekła ~ zatokowa
persistent sinus bradycardia

brak
chroniczny ~

chronic shortage

168
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glista
~ ludzka

human ascaris

glukoza
~ w surowicy

plasma glucose
~ we krwi po posiłku

postprandial blood glucose
nieprawidłowe wchłanianie glukozy

glucose malabsorption
nieprawidłowy test tolerancji 
glukozy

abnormal glucose tolerance test
nocne wytwarzanie glukozy 
wątrobowej

nocturnal hepatic glucose 
production

pomiar stężenia glukozy w surowicy
plasma glucose assessment ▼▼

redukować tkankowy wychwyt 
glukozy zależny od insuliny

reduce insulin-mediated glucose 
uptake

samokontrola poziomu glukozy we 
krwi

self-monitoring of blood glucose
stężenie glukozy w surowicy

plasma glucose concentration
stężenie glukozy we krwi

blood glucose
test tolerancji glukozy

glucose tolerance test ▼▼
test tolerancji glukozy po doustnym 
obciążeniu

oral glucose tolerance test ▼▼
upośledzona tolerancja glukozy

impaired glucose tolerance ▼▼
utrzymać stężenie glukozy w 
surowicy przed posiłkiem

maintain preprandial plasma 
glucose

wartość glukozy w surowicy na czczo
fasting plasma glucose level

zawartość glukozy w moczu
urine glucose

gładzik
~ kulkowy

ball burnisher
~ płaski

flat burnisher
~ prosty

straight burnisher

głodówka
~ lecznicza

therapeutic fasting
głos

jakość ~u
voice quality

zaburzenia ~u
voice disturbances

głowa
~ boczna

lateral head
~ łokciowa mięśnia

ulnar head
~ mięśnia

muscle head
~ poprzeczna mięśnia

transverse head
~ przyśrodkowa

medial head
~ ramienna mięśnia

humeral head
~ skośna mięśnia

oblique head
~ stawowa

articular head
ból głowy pochodzenia migrenowego

migraine headache
ból głowy pochodzenia organicznego

organic headache
ból głowy pourazowy przewlekły

chronic post-traumatic headache
ból głowy psychogenny

psychogenic headache
ból głowy z odbicia

rebound headache
ciężki uraz głowy po stronie prawej

severe right-sided head injury

212
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~ odtłuszczone
defatted milk

~ pełnotłuste
whole milk

~ w proszku
powdered milk

moc
~ dawki ekspozycyjnej

exposure rate
mocz

~ zalegający
residual urine volume

badanie na stężenie narkotyków w ~u
urine for drug analysis

częstość występowania nietrzymania 
~u

incidence of urinary incontinence
dodatni posiew ~u

positive urine culture ▼
elementy cząsteczkowe zawarte w ~u

particulate elements in urine
mieć trudności z oddawaniem ~u

have difficulty urinating
obecność ~u we krwi

urinary blood
oddawanie ~u częste psychogenne

psychogenic pollakisuria
oddawanie ~u wąskim strumieniem

poor urinary stream
osad w ~u

urine sedimentation
parcie na ~

urinary urgency ▼▼
pH ~u

urine pH
podwyższony poziom sterydów w ~u

elevated urine level of steroids
próbka ~u

urine sample
próbka ~u pobrana cewnikiem

catheter specimen of urine
próbka ~u u kobiet

collected urine in women

przerwanie wydalania ~u
cessation of urinary output

przesączać ~ przez filtr błonowy
force urine through a membrane 

filter
rutynowe badanie ~u

routine urinalysis ▼
stężenie w ~u

urine concentration
środkowy strumień ~u

midstream urine
trzymanie ~u

urinary continence
wydalanie ~u

urinary output
wydalany z ~em

excreted in the urine
zaawansowane upośledzenie 
drożności odpływu ~u z pęcherza

advanced bladder outlet 
obstruction

zachować zdolność do utrzymania ~u 
w pęcherzu

retain urinary continence
zakażony ~

infected urine ▼
zastój ~u

urinary retention ▼▼
urinary stasis ▼▼

zawartość glukozy w ~u
urine glucose

zbadać ~ na obecność narkotyków
test urine for drugs

zmniejszenie siły strumienia ~u
decreased force of the urinary 

stream

mocznica
~ przednerkowa

prerenal uraemia
mocznik

poziom ~a we krwi
blood urea
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instrument
sterilise medical ~s

wysterylizować instrumenty 
medyczne

insufficiency
acute renal ~

niewydolność nerek ostra
adrenal ~

niewydolność nadnerczy
aortic ~

niedomykalność zastawki aorty
chronic renal ~

niewydolność nerek przewlekła
congenital aortic valve ~

niedomykalność zastawki aorty 
wrodzona

coronary ~
niewydolność wieńcowa

kidney ~ ▼▼
niewydolność nerek

mitral ~
niedomykalność mitralna

placental ~
niewydolność łożyskowa

pulmonary ~
niewydolność oddechowa

respiratory ~
niewydolność oddechowa

reversible ~
odwracalna niewydolność

rheumatic aortic ~
niedomykalność aortalna 

reumatyczna
rheumatic mitral ~

niedomykalność mitralna 
reumatyczna

insulin
~-dependent diabetes mellitus with 
coma

cukrzyca insulinozależna ze 
śpiączką cukrzycową

~-dependent diabetes (mellitus) ▼▼
cukrzyca insulinozależna

~ dose adjustment
korygowanie dawek insuliny

~ pen
pen do insuliny

~ pump ▼▼
pompa insulinowa

~ schedule
schemat leczenia insuliną

~ tolerance test
insulinowy test tolerancji

~-treated patient
chory leczony insuliną

bedtime ~
dawka nocna insuliny

bedtime intermediate-acting ~
insulina o pośrednim czasie 

działania podana przed snem
before-breakfast mixed ~

insulina mieszana podana przed 
śniadaniem

before-lunch regular ~
zwykła insulina przed porą 

obiadową
circulating ~-binding antibodies

krążące przeciwciała wiążące 
insulinę

continuous subcutaneous ~ infusion
ciągły podskórny wlew insuliny

deliver ~ intraperitoneally
dostarczyć insulinę dootrzewnowo

error in ~ dosage
błąd w dawkowaniu insuliny

human ~
insulina ludzka

increase in ~ requirement
wzrost zapotrzebowania na 

insulinę
initiation of ~ therapy

rozpoczęcie insulinoterapii
intensive ~ treatment

intensywne leczenie insuliną
intermediate-acting ~

insulina pośrednio długo działająca
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oxygenation
extracorporeal membrane ~ ▼▼

pozaustrojowa oksygenacja 
membranowa

P
pace

accelerate ~
zwiększyć tempo

even ~
równomierne tempo

fast ~
szybkie tempo

moderate ~
umiarkowane tempo

slow ~
wolne tempo

steady ~
stałe tempo

surprising ~
zdumiewające tempo

pacemaker
artificial ~

sztuczny rozrusznik
cardiac ~ ▼▼

rozrusznik sercowy
catheter ~

rozrusznik cewnikowy
ectopic ~

rozrusznik ektopowy
external ~

rozrusznik zewnętrzny serca
fixed-rate ~

rozrusznik o stałym rytmie
heart ~

rozrusznik sercowy
presence of a cardiac ~

obecność rozrusznika serca
shifting ~

wędrowanie rozrusznika

wandering ~
wędrowanie rozrusznika

pacing
cardiac ~

stymulacja serca
require permanent ~

wymagać leczenia stałą stymulacją
pack

blister ~
opakowanie listkowe

packaging
aseptic ~

opakowanie sterylne
pad

mixing ~
podkładka do mieszania

pain
~ induced by injury

ból wywołany urazem
~ intensity score

skala intensywności bólu
~ management ▼▼

leczenie bólu
~ of unknown etiology

ból o nieznanej etiologii
~ on swallowing

ból przy przełykaniu
~ syndromes

zespoły bólowe
~ threshold

próg bólu
~ transmission

przewodzenie bólu
aching ~

ból tępy
acute ~ ▼▼

ból ostry
after ~

ból poporodowy
agonizing ~

ból niezwykle silny
alleviate ~

złagodzić ból
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rate
at a ~ of

z częstością
attendance ~

przeciętna liczba wizyt u lekarza
basal metabolic ~ ▼▼

podstawowa przemiana materii
birth ~ ▼▼

wskaźnik urodzeń
case fatality ~ ▼▼

współczynnik śmiertelności
casualty ~ ▼▼

wskaźnik śmiertelności
erythrocyte sedimentation ~ ▼▼

szybkość opadania krwinek 
czerwonych

fatality ~ ▼▼
wskaźnik śmiertelności

foetal heart ~ irregularity
arytmia serca płodu

growth ~
szybkość wzrostu

heart ~ ▼▼
częstość akcji serca

heart ~ monitor
monitor pracy serca

heart ~ variability
zmienność rytmu serca

heart ~ variation
zmienność akcji serca

infant death ~
śmiertelność niemowląt

infant mortality ~
wskaźnik umieralności niemowląt

infant survival ~
wskaźnik przeżywalności 

niemowląt
low birth ~

niski wskaźnik urodzeń
metabolic ~

szybkość przemiany materii
mortality ~

współczynnik zgonów
one-year survival ~

jednoroczne przeżycie

pulse ~
częstość tętna

respiratory ~ ▼▼
częstość oddechów

survival ~
odsetek przeżycia

ratio
albumin-globulin ~

wskaźnik albuminowo-
globulinowy

benefit-to-risk ~
stosunek korzyści do ryzyka

differential absorption ~
współczynnik koncentracji izotopu

ration
food ~s

racje żywnościowe

ray
infrared ~s

promienie podczerwone
medullary ~

promień rdzeniowy
RBC

evaluate ~ indices
obliczyć wskaźniki erytrocytów

significant ~s
znaczna liczba erytrocytów

reabsorption
enhance ductular bile constituents ~

zwiększyć przewodową 
reabsorpcję składników żółci

reactant
acute-phase ~ ▼▼

białko ostrej fazy

reaction
~ at the injection site

reakcja w miejscu wstrzyknięcia
~ to light

reakcja na światło
acute haemolytic transfusion ~

ostry poprzetoczeniowy odczyn 
hemolityczny
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transfusion
~ in haemorrhagic hypotension

przetoczenie krwi w przypadku 
krwotoku ze spadkiem ciśnienia 
tętniczego

~ medicine physician
specjalista transfuzjolog

~-related acute lung injury
potransfuzyjna ostra niewydolność 

oddechowa
~ syndrome

zespół przetoczenia
acute haemolytic ~ reaction

ostry poprzetoczeniowy odczyn 
hemolityczny

allogeneic blood ~
transfuzja krwi allogenicznej

before future ~
przed kolejnym przetoczeniem

blood ~ ▼▼
przetoczenie krwi

emergency ~
przetoczenie krwi w nagłych 

przypadkach
exchange ~

transfuzja wymienna
foetomaternal ~

przetoczenie krwi płodowo-
matczyne

herald a severe haemolytic ~ reaction
zwiastować ciężki potransfuzyjny 

odczyn hemolityczny
intrauterine ~

transfuzja wewnątrzmaciczna
maternofoetal ~

przetoczenie krwi matczyno-
płodowe

pre~ testing
badanie przed przetoczeniem krwi

prompt ~ ▼▼
bezzwłoczne przetoczenie krwi

septic shock following ~
wstrząs septyczny w następstwie 

przetoczenia krwi

succeeding ~s
kolejne transfuzje

twin-to-twin ~
przetoczenie krwi płodowo-

płodowe

transmission
disease ~

przeniesienie choroby
disease ~ via hands

przeniesienie bakterii na rękach
increased inhibition of synaptic pain 
impulse ~

zwiększone hamowanie 
przekaźnictwa synaptycznego 
impulsów nerwowych

pain ~
przewodzenie bólu

viral disease ~
przeniesienie chorób wirusowych

transmit
~ transplacentally

przenosić przez łożysko

transparency
lung ~

przejrzystość radiologiczna płuc
transplant

~ in an orthotopic position
przeszczepiać ortotopowo

~ organ
narząd do transplantacji

~ rejection ▼▼
odrzucanie przeszczepu

~ the organ within 48 hours
dokonać przeszczepu w ciągu 48 h 

od pobrania narządu
after a successful ~

po udanym przeszczepie
bone marrow ~ ▼▼

transplantacja szpiku kostnego
cardiac ~ ▼▼

przeszczep serca
corneal ~

przeszczep rogówki
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hair ~
przeszczep włosów

hair ~ clinic
klinika przeszczepu włosów

heart ~ ▼▼
przeszczep serca

heart ~ failure
niepowodzenie przeszczepu serca

heart-lung ~ failure
niepowodzenie przeszczepu serca i 

płuc
intestine ~

przeszczep jelita
kidney ~ rejection

odrzucanie przeszczepu nerki
liver ~ ▼▼

przeszczep wątroby
renal ~

przeszczep nerki
successful ~

udany przeszczep
xenograft ~

przeszczep ksenogeniczny

transplantation
ABO-incompatible organ ~

przeszczepienie narządu 
niezgodnego w zakresie układu 
ABO

at the time of ~
w czasie przeszczepu

bone marrow ~
przeszczepienie szpiku kostnego

corneal ~
przeszczep rogówki

heart ~ ▼▼
transplantacja serca

indications for ~
wskazania do przeszczepu

kidney ~ ▼▼
przeszczepienie nerek

lung ~ ▼▼
przeszczep płuc

transport
convective ~ phenomenon

zjawisko transportu 
konwekcyjnego

impeded liquid ~
utrudniony transport płynów

membrane ~
transport przez błonę

transporting
blood ~

przewożenie krwi
transsexual

male-to-female ~
transseksualista typu mężczyzna-

kobieta

trauma
after ~

w następstwie urazu
be secondary to ~

być następstwem urazu
blunt abdominal ~

tępy uraz jamy brzusznej
no evidence of neck ~

bez objawów urazu szyi
sexual ~

uraz na tle seksualnym
skin ~

uraz skóry
treatment

~ by oxygen
terapia tlenowa

~ of choice ▼▼
metoda leczenia z wyboru

~ results ▼▼ (126)
wyniki leczenia

~ room ▼▼
gabinet zabiegowy

adjunct to ~ ▼▼
składowa leczenia

adjunctive ~
leczenie wspomagające

advise ~
doradzić leczenie
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