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НОМЕНКЛАТУР А ХОРОБ

j

л/\тинсы-укрі\інськїї Нf\ЗВИ ХОРОБ

ТА РОСІЙСЬКИЙ ПОКf\ЖЧИК ДО НИХ
ЛРUдба""J/ фі4ь .. їЄ, ор<аllі84цію ({іО'lllО
від6uва""я, 'I!ІnОРЯд~ува""я 'ІІІа оnрав

. СкладеНа за ..Но"енкnетурою болезней

A8~Hn ЦЬO~O aAoeHu~a перевів своїж

и nрмчIOt скертм" НЮ рсфср,.

8a~ooo.. і ~ОШ'lllО" Михайло ЛеgаllСЬКUU.
'Ро вШу"", ор

.

U1t1i.C.4Їe україн,сь"и,х САОв-

1<U1(Ї в nеревелu

n.

І!І

19/50 _

19/56 рр:

а. Гpи'oPoвu~ (Ка1<46а) та К. Ле

,,

Z4I1С'''UЙ' (ЗДJ).

.

New Yo:rk 19"56,

.

.~

Дар

Українського Лікарського
ТоваРИства в Америці
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ВИJ!JlННЯ київського />\ЕдІ1чноrO
. IНcrитY!Y

киіВ-1927

.. , .

~

•

ПЕРЕДМОВА

CR."lАСТИ повну Jlо:иеНli..і18ТУРУ хороб-завдання ДОСІІТЬ' '~e :ten:e., б~

це аиачи..'"Іо~6 3азначити назВI1 всіх хороб, усіх іх відиіJi!іів, усіх еп~

Шиів~ ЩО надавсшн Ія авТ()ри ріЗJЩХ творів

3

патолоriі, к.."l!нщm~-·~тQ..··

..:"101'1SЧНОЇ аllаТ()~ії ЙТ. Н., ДО тоro~ж., за3RаЧllвши.~а дуже.,i:tQ~й (ТUСЛЧО

.:Jiтaili) період іC1lУВ8ННЯ МeдJtЦJ1НИ. Такій Tep~iHo.:"lOiiJ Мi~e··~ 1WЄ1Ю.м.у
5Іeдuчно~ с.,"]овюtновJ, В меДlІчні~ енцнк,аопe;tiі та-щ?,: .:'<"~!;..,~,":",:
МЦ~Ж t'Т8ИJlМQ собі обмежене з,8ВД2.Ння.: податп. ,.epM]H~'10ГJ.JO, ЧIf К0Мев .. _

&аатур)" ТИХ хороб~ що цього часу найчас1'ЇlJJЄ доводиТьСя .,атн

діл~

:а ШІМП :ihapebi-ПрАl"ТUЬУ fi до TQro-ж ліliареві С)'Ч8СНОГО г~сьtюго
типу. А це д.о того знаЧIrТЬ. що треба п()Даnl наЗIШ таких :х:ороб, Які доВ'(ro
Бe:;J
1.UI

росііkького
HOМ:ЄHКJlaтypa

Л,JtТЬЄЯ :сікарееі державних. професіЙНI1Х, громадсьних і ІJнmИХ.ус'Х'аи6в

пок.ажu,,&

6j na
r

реєструвати в Rліltіках, Jlіl'аРНЯХ j ДJtспа.иеерах,

вa~

друкована в ЖУРН8Jfі ",Y'ICpajв

<:t.кi М~'Ші Віаі" Je"

'fIa епідеміях, у ноЩ.-.

сіях ro~що- Дa.nі~ ВlJХО;:(ЯЧИ 8 цієї НОКіШR,,"1аТУР1I, J1;ОВ();J;lfТЬСЯ ЗВOДJ1П'
.до пе.еноі li..1QсифікацiJ :х:ороБJ' ДЛЯ відповідних enравоздань по JliкapНJU,
..:JЇ'карчс!.Х ді.1ЯН}{ах (учаСТК1іІ.:'С) і ще lІнще -;t.."1Я o1\p3дopotJlIip;ri..'1iB.,. МЯ

'2. 3

. і 4-.s, 1926 .р.

ваРJro)lЗДОРОВ'~ СQюз,НІJХ ресnуб.."1ЇI: і, нарешті,. д..l:Я м.i~8POдt!ЬoI .чом:ен
JШЗТyри.

ось чому МІІ ВНЩJJ]J дЛЯ ще! праці зрозох toтQOOi Jt()wUею•.м:шf.УРU. я.nою

~ давно (Ще з 1880--ІЄ90-х jЮ):;'ЇВ) 1\ОРIIстуіа.пlf'$ бі.,ьmіcrь, аRЩО
не всі, зіl'арчі й cah.-tтаТIІСТllчm устанОВИ но.'111шніх зем:ств 1i000JППlfьоJ

Російської IмnepiI,

])

номенк..,аТУРII.

топ час ~Пнроговсьні З"]'ЗДШ"

що

11 "уТВОРIJ.п" й ухва.;}lI,пп відомі
nt:r-

Нш«і ДЗ;JЬШ]1n ,розвито};: ціЄї еnр.а.вп

вів НПЗ РСФСР t і р3.зои 3 обіЖШfl'ОМ 5 ЗlfnИЯ і924 р_ видав д,.."lЯ: Вжаncy

.'Відповідних організацій, що рееструlf.lТЬ :і опрацьовуюТь :матеріЯJ1R
хороб..'11ВОСТJt й смертности ЛЮДНОСТИ, окрему ..H~H"Ii.lfaтypy БОде;;і1feй
lJ. nрuчltН с.иертш. що П 3-'ХВЗ:nIВ «Уч(>.;п.lЙ

сан.. Стат. КОМ. НIiЗ

"

ЦСУ. РСФСР

:Мeд~ Совет

Hl\&

1).

і -«Центр.

.

Нохенкаатура дя '\n"'lасифіКQвана за міжнародньою номен:к."'Іа'1'УРОJO
хороб та пlщчнu (;M(f)Ta, j має аб~ТRОВltй по~аЖЧ1іК :JaTIJHCbROJO іі роеій..
-сь:к:ою моваМІІ. РеДliо..,егія .,"УкраінсьЮlХ Мt>дичних Вістей. погодиnаСll
на МОЮ ПРОІJО81щію 110даТlІ lIОМ~Нк..,зтур~· латинr.ьhОЮ й .украЬ1еЬНQЮ
ХОВа:МІ.І, через це 11 й подаю іі.; ~'3ЯВЩН 3& освову терміНlІ .ї1атиисью. в абtn"
JtOlЮМУ ПОРЯ:IRові~ ,

І

,

')

1

ПPUХОДJJТ1.СЯ додатп .денільнз зауважень що-до нашоl m!р.м.(іЮМ).гі,І~
I~ у ніі', ЯН і в УСЯЕій терміно.,огіІ, є хиб" me.:rnU'IHQ?O xapa,;rмpy.
Ці ХJtб\l, 3Вllчаfiно, падають на Юдповідз.льність t"к"адачїв, а s дапому

разі-пєре:"К.!JaJ:tача, ТОО--ТО на вашу. . Хи(т ці-повторення ніо'1ЬХ8 раз

1) Цю р·(І)1Єf1k.1ат,·ру Д3ІІруковано ОI\Ремою брошурою ~пjз: назво'lO <11у.а·

Р.)!.:"]а ~1С;lIшо-crатUСТltчееной rн".rИСТ1>ЗUНIf$, вы ••

.;]~зпеj~ и ПРІІ'JИJl ntePТlt. Из;t. H~ Іі.

3.,

111

Ч. l..-Но-:u-euR:lатура бо--

)10С"83, 1924~:

.,

...".

"',:
4

J1ЕР:ЄЛ)lОВА

'-

1~ Назви процесу ~а.;lЄ"ИЯ -чи,то тЮuнш Ч1І. орJiuJy"':"'я с~'ад8.Ю

те, що поряд з назвою хороБІI, ЛН jJt\ТQ.l0nIЧ,НОГО n(»))I';H~RCY ЯВИЩ, 'даЄТ'ЬСЯ

за

мови!lt, ет~().;,()Гl1ч]]о1 ОСНОВІІ хорООи, 'як~от

]ІО vpe-ПРl.звщ!~а вчешtх, .t~.щ Іх. )М~J.ШЯМ названа хороба

(morbus Adam'lJw
S~kes, Add~sonll, ~a~дO\\"H, BrlgthJ~ !о-що; ПО 'і-є - окремий стан орга..
. J\(),11t П1драхувати '1акі 4Хибщ"

:

то насдіДFО?4 цієї марудноІ

• . . • . • 33

»

puerpєra1.is.

29

СОПg€nita

»

gonorrhoica
rheumatica

19

»

зепі1із

~

•

9
8

•
•

gravidarum

~..... 13 »
2) ДО :Н3ЗIJИ хороб ДОДано назви ор)"ддів та частин
лц,сі.

• • .

ри]топит
се...ьп.
ЬераУ.. .

.

..
.

18
12

раз

іО

»
•

8

»

·7
7
6

запа..'ЄНW:I яйця

-41t1:fЯ-.

суті пат()ЗоI'JIЧНОІ'О процесу й 'Y1'~iвcь-кiii 1Іnаиі йoro, ТОО-ТО,

.

·

,

де ВОШІ тр.ап.1:ЯТЬСЯ: ШІШІ рази. ~є це навряд "..11 6уnо-б на нО'рнсть прак~

Rсбl!лі..хвіст» то-що..

. '
,
.
TOro-iR, Bi~OMa річ, що мова Ha~ не запеJ>Є;УЄ ':;"lЮреМJo од..
HOro Со"10ва. 8 :КІЛЬКОХ о:нремпх, нають не ВlД,ДlЛЯlOчп складових
чаСТllН розді ..IJН8ЮI (nо~за~"орс.., 0(h'ti-'<f~peea, дo-toPU~Hoг·Q..МU, 'Кpymo~poгU4,

'f'ltЧДоМУ вжпв.аНJlЮ HO':мeHI\~laTYP]I, бо всЄ<-ж У форш, в:ж:иriй в орпriнаш,'

не ПОРУllI)"ВЗ.і1И CHCTe)ill~ Віtштоl в ho:meHKJ1atypi-орш'іиа.лі.

11. Тепер ~ClfMO. ЗРООІtТlІ'зауважtШнл nо ~mi ;Ж.J1а~аНШІ у:краінеькоі
A:Je, перш за веє, зазнаЧllМО, що ми не можемо

)tt>Д1t"tноl теря]но"ЧОГl І.

тут, з ,онремоro ЩНlВОДУ частини ме;\llчноі.номеR}\~1атури, що подаємО',

торкатися азгаЛЬ110rо rnlтання п}ншwщів утворення унра.lнсьиоl науково!
помеЮ,J1а~'JШ; в :ЮМУ час.'1і іі Мt:!Дllчиоl. Це ПlJТа.нпя н::: ДОСlІТЬ ПJЮсте

не остаточно ВlfРlшєне й !Ш]"JlИl\ає ще n<h'eMIJRy в відповідних нo:zа:х'

ЩО}1~ них падає обов'RЗО'R Р03в'язуваТІI Йоrо. 'Через те, ПOVинаЮ'1J! UOJ1~

МtlЧЩ. з~уважеJJНSI, я lolУШУ тут ;шше зззначпти fO:Jовиі ПРПИЦlIШI, lЦо Іх
дод.ер~ваI!lСЯ. ЦИМ я не хочу СNазати, що ЛІ власне вважаю ДJJa себе

цє IШТftЮIR гз. ОСТаточно ровз~нззне. А.Че, все~,Ж, г.адз~ що ці принципи
Я1\~IХ до.з.ержуюся" Я? ск.'1здаЮЧ]t подану отут llоменк~ат}"РУt в ~й ~
с..11Д ВJlзна"t'JI.8а ш):Йбl.;lЬШ обгрунто»ані й пр' Ol<mU'<fHO в,ЖЗпочнї
Іtlши

ОСЬ

аю:

' " .. ,

.

•

ц,' n~R'

мови; Q.:"1Є-ж: танпtt термін не завждu ЩOO'J'WIО (;JQ;аДЗТll; отже дове ..
:JООЯ ВЖІІТИ Й незграбних, ва аВJt'ІИУ дуику * терю:нів; з ДBOX~ трьох
і навіть бідьшог;') чис..1а сліВ'. Тут ии ИПL"U! за зразком лuинськоl.
пїм:еnЬRО(,
та павіть рооіЙСЬ1Юl терм:іН()ЗQm. Деяхе mшравдаи!UI
цьому Кожемо. баЧIlТl1 й У наm:iй народній .ові, що вживає Т8lШХ
способів у пріЗВ1fщаХ t наЗРах роCШfR то--що, як ОСЬ; .заЙДИ-ГОЛОВD,
fflеnиШrпво», .wУР.h""ун~зіJlJlН:•• «роамаЙ-зілlR.~ .юоли..ro..1Іова., ,qrряmul~
<

як acutus, chro~l(:us, dlр~teГlt1(ЩS, purulenta, cat3rrhaljs, serosз, та"назви

за:зна:чаЄ1'ЬСЯ H~ TiJ1bl\:1 Ш\ТOJ1.0гічні ПРОЦ(;сlf~ що CnР]JЧИНЮЮТЬ хорООу,
a~"le й топоrрnфJЛ, наВl'І'Ь чЗ,стн:ть іхня~ зarа-"lьніс:rь то-що. ось чому :МИ

3anрова·

:цжувал-н Ноео.-uюіз.цк. Ск;tа:цаю"Q'U іх, 8-ВllчаЙJ:lО, JЩ етаралис" вжмраТQ
1iOPOTKtlX Tep,u,HiB 3 OAltOl'O c..'10Ba~ ЩО бi.r'"1Ьше. відповідає духові наш,)1

'l:uci,

Можна було-б, ПОД31!Шfl Л1tше раз <Щі ORpeмi TepмiH1I~ "іх ВИRиДЗ,rit:~

.

терміну 1 і що іі У лати]!('·ьJci.й мові Ш131ЮЧ3.ЮТЬСЯ онреМПJdИ (незвв,,~и1Ш)
:а-акінченнями, МІІ шука./ш пiДeтaвu утворити таку 1Jазву1 яка вiдnОВЇДaJIз .. б

~()..'И підр.ахуваТJI ."iI.~e o~i повторення, щО МИ, тут' зааначи.лп, вай ...
1fНUШХ чаСТИ11 1'1.:18., Щ~ P-J.д.шЄ ТРЗП:JЛЮТЬСЯ аа наведені ВJlЩЄ, то мп мати.
)tCMO мабуть ЧІІ не k1Д1fX' ~OO-500 иазв~рубрнк.

'it

Нззви lIовотворів, що юича1'Ь<:А в греко-:аати.ІІСЬкіn TepмiH~()тi!

-а .. , ~ЯК: ..:~<ц:a~~ жuрян. (mоещан.), та вавіть назва cancєг теж має за:КЇи..
чення ва -!U:- nістрян.. бо це є ваава -вaPoд;IDI~.
.
4. ЩО-;J;О 113.38 ИНШRX ХОРОО,.щ~ В пародній кові нашій нема дЛЯ ~ИХ

•
•

ЯRЩО додати

(orohitis) звемо ;Яй1:oвazqs, а epidydimitis звемо н.ад~лЙ1М)о-

на -та (sзrcота~ Іірота) ВJlзuачаю .'10дan>,ОИДО у:краlНС:ЬКОro ПНЯ заЮН1fеИШІ

ра.

4) Прізвища aBTop~B, ЩО іх і:ме)ш~м названі хорсби,-22.
5) Назви частин ТJ.лз, куди ПРОН1шають. сіоронні д.1Я тіла речі
(penetratio согрогит alienorum)t-12.
.

300 t 8

"
.

за:оа.'1еlUUl орrаш, ~о.·ш. іtOиu-.· ЯК в;инв.. ','

уразу (матн,l' (metritis] С-:"10ВОМ lІРfJ8НU$f..Ч, "8 називаЄмо: periJ.\'letritia~!б!!lР<"'''Uця, p .... metriti. - "PUYP<""<aq". єndometriti.- сРреОn<lyр",,""чя;

.

чаtТ1ше ВЖИТІ В. HOMeH!,~,aТYIH., то б~'де Іх ко.'10

n

2. Зазначення зanа.-"1ЬНОl'о npoц~ в онреиих чаСХ:Шlах органу 't що
:taтJІНСЬ1ЩИ (в.."18:сне, гpeцьb~K) npupocrRoK .8Jlзна-Ч8ютьс8: t ин роі-, "JJpi-, .
рата.,.. зазначаю о також додатко)! прирост:ку 0-, 06- (реп-)-, КО:""", nри:.
(para-). H4~, над- (ері--) і середНЬі>" (endo--). Отже, з.ааиачаю"lЦ лanаJ1eЮut .

. 3) До назви scin'hus (1'вер~й. пістря:к) додано назв оруддів та частив

,.,,,,.-34.

аа IІ:и 1), то6·ТО:

ток, :в латинських н.мвах :hіuч:аТЬСIІ на .,і4., Так, рnеUIDопіа зазиз:чеИо·'
.

3.

cordis •
recti

r

мгеННItЦя.

праці

10

Вllєvш.е ".11 J:Шс.'ОВИВ та )Ю3ВіlВ ;(~P

саяии заЮН1fЄ]JНЯ!l зазначзю

BlНiдe ЩО-;tо номєик..lатурн, яку ми беремо 3з. ОРllгіИ4..ll, ОСЬ~ЩО:
1) До назвн ХQробll ВЖИТО ~OД.TКY:
.урЬіlіУса (nриб.11l3ИО) 36 раз
пе-опаWrum,.
13 ра.

tuhereuloso

АУМКОЮ,' щО

. дО ПНЯ наaБ-1f opraJty Ч1l тна:нI'НИ ДОДЗ,єn.c:)[ аа.кіичetmл -«ця 1.з.ат. ;:-іtiз).
ПрИR.la;ut; ,ЗЗ,па.-,ення печінtш (b~patitis) називаю neчіннIЩ.о", з~пм:ения .
ю:tШОК (лат~ епt:eгіtiS)-J;UШJЮВUЧЯ, neuritis ]Із~ваJO twp8uqsij. ,таким.

сиф.J~"І)~, туБЄРh-УЛЬО38., ПОjЩЦОВJtіі аь-т 1 Т. ]1.; ПО 2--е, дае1'ЬСЯ назву Opy;JJJ.iB
(OP;I.lНlB), ~() іх ~чеП~lено пе8Н()~ хоrюбою: :моаои; серце, печінка тu--що;
Н1ЗМ~1 ЛН ~11\, SЗГlТН1СТЬ ТQ-що (s('шllS. nєonatorum~ grаvjdзrum).

;. ,-

•

тiєi~C&!I()1 Н3ВIJIJ. Ц(!: ПQвтuре:1НШ ВllЩJнас ріЗJШМ сnособо~; по {.ше, ЧЄJН:'
Щ~З~~·. азга:Іьноі, та:к-бlt

.-'

До

·

'

,І.
І

·

'

.аа-зда.і~-гідь).

А ~O.:1H

додати до ць.oгo~ що иа~о~а мова. тих Нр3іи,

що раНІШ за нас Дlilwли: вищоі нул-ьтури (В тому чис,,'п й російська), (!ма

дені з ;J;е:кіДЬ-ltох слів терміlD1 відьво ~"Baє (рєнорда в ць-ому 'побнва4!:

німецька наУК0" номенклатура), то навряд чв

.

можиа заперечуваТ1l

цьому порядкові. і хоч з єстєтичноrо 0Оь."У може це НИНQJIП буде й не
зrрабно, aJle збереження часу (д..,я BlJMOBU), місця (.;:t.l11 ЩІСUU Й ДРУЬ'У)

і навіть ltСJIXJJчноі ерєргіі(д..,я асоціативної poб<mt М03J>."У)в'Иправдуєnо~tчність 1'акото споооб}'!'_ Ось-ж& МІ' Ji!(О'"~е)Ю ПOO.ЛaТnСR' ~ 11 'На .рздD
'Кa:rьHi СНQРОЧення .. що іх заЗН&.'Jа ~a" вата сучасиа !1їс,.,jяреВQЛюп)Йва

Y'~

;:

.

• <

6
'9 ГЗ:1УЗЇ. Щj",ЇТИ1іИ,

;\іJJО8ИХ crooУIШ]& і Т. И. О'l(l:ВІIДf:lЧКИ, тут ВПRВ"

Jtяm{~я пеВЩІЙ ЗаМШІ РОЗВIf~. ку.:rьтуриоl мови.

6~ l\о;ни.и не можн.а бу;н) УТВОfШТИ й: иєо..l0mму) тоді ми Давали ОПИ..
сове ПОЯС.~,':hНЛ унраіНСЬКQЮ мовою; це, в..,асне, не е вже терміН(),,"І0ти'tниl
прийом, але ·ми вважа,;ш, що це дасть змоry зрозуміТ1f t я.НУ саме хоробу

зазнача.ється під ..13тIJн{;ы1мM терміном, й уміти ПОЯ:СНll'Гl!. цвй Териі-s
украlнсь:кою мовою. ДО ТОГ&-Ж ставили ііа' першому місці даТJfВСЬюtl
т€рм:іи ••1ише в Уf\раІ.НСЬhіЙ траисtqJuпЦі[.
.
.
б. Там. де не можна БУw10 - 'Короткими вираз:аМIf навіть """';",DОЛСНИТJI тер

ЛАТИНСЬК~УКРАІНСЬКА ЧАСТИНА

!lіну, ми його за:tш.uа:1И 8ОВ'сім бе3 перекладу, а nодава.щ.{ ЩІШЄ лаТ1fНСЬИУ

А

назву Його.J;кр.а:іН.сь"ою:rранеliрипцїею, ЯН це ЗВllЧНО вживаЄться:tt у всіх
ПИІПJl"Х:

7.

.

мовах.

ДЄ}\іЗЬRа с.'11в 'що-до ptJсіЙСЬКіф' MIUI.1IC"UЦ~"

Щоб

дати

мож..m

Bi~,ть скорнстуватися Щ\ТИНСЬRИИ11, а від .них і УltpаіНСЬЮIИИ наз
'8а1оНI УіОроб ТИМ, хто знае ЛJuпе, або~ж здєбі;ІЬШОro, назви хороб
російською мовою, дода;ш 1оШ nоnaжчика росіііСЬНQЮ мовою (стор. 46).
Він усе-ж 1іОРОТШПll за :лаТll}ісьн:о~)~ра.jнсьюmt бо МІІ BBWКa.."lFI Зз'йВl\М
(здебі."1ЬШОГО) За.значати в ньому не cyto-росіЙ('.ЬRі назви, а ті самі
JIaTJ1HCЬK1 Лilше, написані росіЙСЬЮfМИ літерами (рос. транс:gР1fпцією)~
тому в нашому рос. ПОR<Vh-Ч1fRові немає,

мпр., агонuя

(59),

,

,

,,

ровиЙ.

вниииЙ.

10 Abscessus lаЬіі majorls еі minori.s-

.

,

Н:иІв.

Аt\адЄЬПfR

·0.

(СОРО)1іти01)

Т)·бн, ВЄ:'Ш R

Кор'Ч(u;·Чеnурківсь1t~Й.

.

з2

ВЦЙ.

AcOOucheJf'.E'Dt,

раrtш-по..l()m~

зз Асеtопuгjа-аnетоН~"Рія~ацe-roROceчu

з4 Achloropsia 8Н;.tRЧАй.

a:L"10РОndя" зе....еиоае..

.
.
.'
з5 Acholia-8ХО:Іія, бєзжоl'lчЯ.
зб AchromaLnpsia - oxpoмaтoncUr,;

•.

Ji:OO.

38 Лепе rnentagr:a --wнуряяl пpиunu;в

ШfСJiJf).

.;JЬО,Fонєяидячкз.

бt:atОЧЧR ш.

'.'

й ГКUI1Н()ЧЮ1 (S)-Tj:j) в б4>рі);d.

39 А('пс rosа~а--WJ,УРRиі nPПIЦJl1Ш •
ПОЯН.,іЧlіИ иа
носі
• П8ВJ<PyrtI
нього.

14 AbsccssU$ pc]\·js g жінок-тноііорик

40 АСІ1е simpJe..'t-ШКS)RIIni1 прпщ {ву-

І5 Absce.ssus регjJ1('зlїS-nl0ЙОВИI{ llсре-

4' Аf:Л~ s~'1jhiJіtic-;t...:..u~·грі п~аJluьoвi.,
QJнурв.иі т'.ов.н"'и нраи~.
42 Аспс \"UJga:ns - DУГОрь~ QJЮР.авп8

:МI"ЮНЯ,

г. »еЖIІШWВИЯ,

16 AЬsces$IJs регіrel1аJіS-ГJlоilСВI\И Інав]НО:Іо.НJфh'Овиіі.

,

mtr;Ui-

.:11tЮ);~ Т. 'М1JГДа.."lnНОВИЙ.
31 Abscessus uппаnus-тнойoвn:и сечо-

з7 A'-сhУliа gasulca--а:!d;J:і1f ш.7yIf"~

)ШС&J У ....in(l!oi (г. жіtJОЧО! !щеЮf~. '-

,.

;аОВIIК піШ(іЙфр.аГ)lоIUtА ..

і 30 Absces$u$ tОП51lJ8,-r'НОЙОВШ~

rpy;tJlx.
12 _\ЬscеЗ:SU$ mam;nae рuегреr.l1іs-r,Но~

;tей~ Г. иа

'.01

ваШіJl м:t.тєрія:J. д.лR R,1:іНІ1Ч1JО~ терміНО.:l0тіІ} спроба УТВОРИТl1 тер:міп.о

р.р.

гнойових

28 Absccssus suЬах~l1агjS-ГНОіі()ВИК пі,а-:
паХ90ВJI!t •..
29 AI\S<'ess!.ls suЬdiарЛг.аgm.atіens--nIO-

. НОі 11 ).Іа;'101.
1I ~-\ЬsС't'S5US' mаmmзе--гноfiОВJfК l'p~·. jiОwП, ТРУ.1еn ПОРО;Е.ОВНЙ.
ІЗ АЬsсеS;Щ$ рєl,і, у ~Jo"OBiJ{lB _,rIIOR
поеш, )111('1іН у ЧО~10віnіВ (Т. чоловl-

рією rфltСТОСУВання: - російське.
'
До всього-ж ще ;l,С)1аЮ, що подана термін(щогія є лише СПC'fем:атиз~

1925-1926

(ний.

.

ТНОйОВПl( XOJJ()jl~

11ер~tiS-гн:()jj:ОВИК п~чін~

ROB:,:ft,.r.· у псчінnї.
9 Abscessus іпguіna1іS-ГJfОjjf\виt\ na,,~

вання М:OiItнa сказати, що ~OHO не більше, ЯЇж-наВблпжче до вас jC't()~

'

во[ ;J;VrJ..'1ИНИ.

8 AhSC'("ssus

В]fщенаВСД~ШfХ rrpиищша..'і. В УСЯ1\ОМУ разі про розмі рlі цього пристосу

усталення тахо! теряінол~гі1.

Ja АЬІаііо retinae-вuстаft~НШ" (вjл..1У- І' 2б Abscessus s1шts sp~noida1is ~ J'1IOOщ('.)ІНЯ) сіткіВЩі..
'
fi()iJИК H-'1ин ..")'іаТОі 3аТОЮl.
'
2, AbOnUIJ-ВЮill):сtJь, СJш;tСНЬ.'
z1 Abscessns spatii J)ouglasi--І1ЮЙОJQП!C:
З Abscessus сз\1 nЗS1-ГНОЙОВВ't\ !Н'J'w Ф І
Дуг.:ЩООВОro пер-~~іжна (оБIUИР)"~

7 Abscessus frigidus -

самим иаУRОВІ1М назвам) що Визначаються й .лаrilнсьКи1lt

=ЧН'ію назв xopo5~ щоб, ВlfХОДЯЧІf з неІ; ііТ1І далі до РОЗВlfТ.ку остаточно!'!)

чо."101l0J (:WбоJЮJ) затtllQl.

.'

б Ab~c~5SUS Сl1taпсus-rнойое:н~ шку~ І

тут, перш за вс·е ми ВВО;l,п..ruї тані паро;:;,"і терміни, Яl\і 1'Вердо й 'яеRО

ПЮЙОМК

scrophuiosus -

25 Abscessus s1nus fror.ta1i~80ВJIК

:16-

г. ~("З::К()В"Ц.

rеиіплerіl 'під J\'!! 6s9 і 690 okpeAtC не показані.
Наостанці з.азнаЧ1IМJ), ЩО. звичаі;іно, д.о ціеі TepMiu0JI9riI, ЯRУ Dодає1Ю

TIJM

ЖИСЬ1Ul).

r~n)topoBoI j),уп:tИНИ.
б Ab$cel)su$ сєrcЬгі-f'ilOll0ВlfR ).!f)ЗUYt

tunep.мem-'

терміном. Це мл Ot\pE'MO mднре<::JЮ€МО, щоб не 3Дз":"1ОО1l 1\ОМУ, що унраін
ська теРlJіnО.:10гія назв .хор(}б в лnшє nРllС!'ОCjвання до затиuСЬRО1 на

Cfle ВЬ.СТ3!JаНШI ;\ІісWl (пос..,ід~~,

Abscєssus

ЖОlшевиЙ.

4. AbscCssus cavi H;yghrnoi-rнОПОВlIИ 'І

роnuя. (750) і дуже багато l1ншltх; таlіОЖ і!ОДекуди в росіЙСЬRОМУ 'по
кажча:КОВl пе зазначено. або-ж, S'lрвіше, не всі заЗначеНQ нззви в до ..
даТ1\ЗМJf ПРШ>:МСТЮfКа, або й речівни.ка в род. відиіНh1r~ напр. nарод.ufl'
ООUАJСІмрОшtuй (ге!'оШП.;Jег.nя) зазначенпti #. 688, тоді ян иншоro роду

вїцповідають

24

Ab11t.io рlасепtзе ргасс<>;х-пере;.tча..

17 Absct'ssus

periuretllralis -- гноjjови}{

lиa.u}tЮ:Іосєчі&IШh"ОВUЯ.

-TOP:Ь)~

.

прищ звпчаЙНИЙ. "
4з АfrОQ)'піа--анрозннІ".

ГllОЙОвlІК

44 А('fоmеgalіа~JфО!4єta:;:іfl.
45 АCtiпоroу(:оsi&--nНТ1fНО)аl~~3а~ щюмі-,

19 A.bsce$SUS prostata('-г~()ііО8JП. пЄ'рез:tt'ЧJlnна, r. л('реЛССfiiЮJh"ОFЩЙ.

46 Аdепfа--е.;l:Еі!іЙI псе.вilо.1t'аlf~:міа.
47 Adenitis ~)8ndu!<\rurn salivB~

іЄ Absccs.sus

periuteralis -

l!~звlh'О... оур.азозие.

20 Absce.ssus рu('rJ.)(~f'3lis--гиоЙОВИ.k OO~
РО;:J.овнЙ.

.

.

21 Abscessus pu)monaJis-r11оfiовUН ,;}e~
reHIB І Г. .1егеIl6JIЙ,

22 .-\bscessus r«ti--rиоііОВlfН t\j'ТJJ1щі..
Н~"lUЧlшіj (r. Ji~-rні~ IQ.'ТнеВІJй).
2з AЬsct'ssU$ rеtroРh~rj'пgеalі$ - т"ойо~
JШН: nO.,a:rop.loBIJJl.

Ilяc:ro~тр"60ва 'МlN038~

п;:t';}сннJI с.1.tИНltх 38.'1031 3.
&0':, »,'ОВНІЩЯ с.,иuіrюи.

e.'DI'fIi-

.f8 Adenitis jпgulпв]іs----щ!па..,енuЯі nax..
впшmх 33.'03, )f,'О"ииЦВ пвхваRJJa ..
49 Аd(>пїtis )сuса~mіса-жоВИRJtS.сш.оIФїв'RИ:1.
.
50 Adeni1is lympbatica-ЖОЗJIDU8 ".'Jha.
ф3n,qR8 '(n:OOk"Oвa).

f

~,!'

,

8
51

nі.:1- І 83 AnchJO~h):dria (su~сіditл~)--аUх.лор-

Adenїtis sul)8xilluriS-ЖОВНИI1.И

,

паХDOиа~

52 Adenitis.
n::ш.кова

•

піз- І

suЬ]lщ';'uаlіS-Ж()ИШlUJI

53 Ad('niUs suЬmахШаris-Ж()внщUf ni:.tще.,еПОВ,а.

54 Adenoides са",і рhаryпgО~ШtsnJі'S--аде001;:1.1І roP.:J.080-ноСОвоr Jl)'П,'НJ1И.

unive.rsalї$- заЖllрі~'kть

55 Adiposit.a:&

.

за".і1:ьна~ опасистість.
,5б Лdуnamіа' cong<,nita
ПЄQnawrumбе'3С'И.'1ЛЯ

пРиРодm'"(.'llе·

Ш'tро;J.ЖЄН-

ШВ.

.

.

51 AffectIo арїf.'іs-проQС'<: в('.рхіВНIt "(",п
чaibtо ЛttUШfЮl
qttчНuil nРОЦ"/:)'

і

.fSЦЧQUIl0

И1рбli()-

.

58

Аgаlaсtіа-4lга:хаh.їія,

59

Аgопіа--агонія. J{OН~"Иff.

61

АlroЬо]ізтиз асulUS __'1л.~оro.lі3:;\1 ro~

бєз:м:о",оччя.'

nPІІіі.

cnipT6f>e

.'1СГЄ:l1ева,

.
64
б5

отруІuня.

A1t:Qholi~mus СhrоПісus-а,;1}'юro:Іі:rn
ХJЮ1ШЧl:ш:ft. піЯЦ1ВО зr.:нн.,'1Є.

6з А~umіпоsіs

рu]шопum

ал~~1ноаа

-

:Jt'генниня

г.лJjНОПОРСШ~

."шва.

Amauro5is--а)JаврО2а~ те),Іна ОО,1Ха.

Atnautosis
ажена.

: 84 Аш;ltу10g10ssa--прНJЮЩЄs.u,.
наРО;!;ЖЄlllJів

сопgеl1їta-а:uавроза ypo~

(УJЮРОЧЄИНЯ

ItЗЦJ(з').

.

87 AneUfyiSma

di~СЮls-aн~вризма роо-

,

зв Апgiесt.asіа--аliгіеRТ.азія,. ЖUJJОnОШН~
рення.

з9 Апgiсctоріа--анriеJ{Тоnі~,нenpави.;tь
ЦИЙ ро:шо.:юг жил.

90 Ащ;іпа с.аtarr~аJis-жа6а J{aтаРaJIЬНЗ.
91 Angina сrouроsa-жаба ВО.:10}."ИИНи,а
(roР:ISШИЦЯ во;tо:tшиниа).
Angina. dipbteric.a -Ж,аба Обн.дад:оеа~·
обмаn.

9з Angina еrysір('1аі?sa-жа6а б~uшwuа.
94 Allgina !ollicuanS-Жtl\Ja ~"1іну.'1ИР-

нз, :М1tr;.t,a;IІIJI:Я фО:Uh'У:tяриа.

95 Апфпа Ludоwісі-бех. Дюдовинів.

Angina

об

АПііna

97

pectOriS-::tаВ8 грудна.

'SCаrlиtiпоsa-жаба

ТИЮlа.

.

9R Angina syрhіlitiса-жаба пранцьоьа.
99 Апgіоеhоlес:уstitіs-ангіО.ХО,'1еШlC11tт"
~nа.."1ЄИИЯ

1}OB()l'O
ВО;!;}В

жовчоnpОВО:11В

пу:х::нря

АшЬ1уоріа роіа torum-амб.,-lЇопія

)М

АтЬІуоріа toxica-аМб,а:іопія отр}1І
НЗ. a~ від отруте;.

лmЬustiо. ambustu:ra '11. Combustio:--JпоlQцечеинв. ОпЗ,а:. опа;уення (иід
СУЗXWJ. жцру) ~ ошпарення (гід soди),

7' Amепоrrhоеа-від.<':}"Тиїсть
6('3)1і(:RЧЧЯ:~ безцлзв·я.

74 Аmрutпtiо-й:мп}'Тзція, Віаnlll.

75 Amigdaliti&-)шгда.'JtttR..
}шгда,lJев\!х
1lе)Х.

77 Лпасmіа

3ЙЩі.1ЄIІНИ

ЮІ.·

Ank:yl()sis-аНhі~103З. нерухомість'су
г:tобів Від :::qюwенн.я: Rieт&x cyr:J.o~

104

idioP.1thica -

рrogп:ssivа
30h-рів'Я noc~"noвe
!'1tt ).

79 A.naemia

H(').Ol<piB'lI

р~rпісіоsa-нсзгубзuвє (з.."lі

8(} АІЩ.єmіа sр]~піС3-ltедОh-рів'1t n:осове

«'С=ZЄ;:Jі"RОВЄ).
Aha:sarca--во;цІННП

.

бовю, повєрхиіВ.

набряк.

П(:Оl~аt()rum~nозS1lШn
"l)Щ, у наро!\ж('нuїI\.

Аnoтехіа

aH"L"1(J-

to.іstеriса--аиорєисіn

ricтe~

!
,

І.

'108

р"".

АfitеУє&:Sі'.)-на:хн:'1 )-разу вперЄJI.

аєг('иєsа (вугае.'1егеяшIUЯ),

110 АпіЬга:х-те."1Іn (си6іРJ-:8}·
ІІІ Апurіа~зuурія~ 6е3сеччя.

,. 112 Anus praeternaturn1iS--Ві;tТУ;'lНна BiA~
хоаова riротпнаТ3''Ральпа.

AorUti$ acut.a--ааn3:tеНИR аорти (йор
тмuя) гостре.

114 Apepsia -

апenclя, "етраа.."lенн.я:~

:1I1ЧЧЯ.

Цб Арhаsіа--афааія,
• МО8И,

~tз,,~в~.яl';·

utpan

'151 Аscіte$-i.tомина~

'117 АрЬопіа~фоllіR. бе.3J'():tоСсJII, втpan
1""О;10С;)' •

IJ8 Aphth:ac еріz.oо'tiс.ає-зфти
ІШ.

152

СНО'm"нчі.

І

Арорkхіз

121

АрорІе.хіа JШ)паtоrum lіарОд>неиців.

паеСtя

cerebri зlооhоliса...;;.. аоо
a:tHOro:teBa~ n 'ЯllПш:ка.

~губстАЮ са)Ю3а;tаа..'1ЄdНmf.

аnoп.1єнсін

1.57 Aspn)'xia
шення

122 Арорlехіа sріпаПf--3IJОn"""lєю::іи xpefS..
ТОВі\·
'

123 Apoplcxia

!
,
І

1

124

125

АррепdiсіНs-аlJеI1;ХИlUlі~ хробаh"ОВU~

"

ЦЯ,

127

ArteriitiS-<reРООНОЖЯ:ШWl".

.,еГCllевоІ (-их), вер"іьщщя.

;tltl1п(Ова (брон"Хова) ;WХUІЩИ.

acuta-сyr:tОб~IUJI тостра.

ArthrittS dеfоrmапs--cуг.""l()БИ:ця иj~

166 Asthma

сhroпіса--<::уr.10бцuя

вtчна. с. RїВеч..1ива.

грпо-

ВЗ13.

136 Arthtitis

зБУР0ва.

поdosа-с:~"r~'ОбиW'l вуз:tу
rheumatica-С~Т:tОбиuя :],ОЯ

II~3.

І37

Arthritis

sjсса~г.,с;бnци ("}'ХЗ.

138 Arthritis

S)'phi11tica -

суг.10бtщя

прn н цьовз.

"139 Arthrjt.

tubf.гсu10$S.-(',уг~,оБJщя roр6-

КОВlJчна,

140 Arthritis uтіса--<::)'Т;].06пuя СЄЧОВ3jПО-

"

І'

·1
І'

141 АгtЬrіtіsmUS-t=!ртркmзм.

,і

'11

АtthrogrУ)Ю5іs-артротрип(.lза.

\

t:НЯRt.

145 ArthrQmcningitis p\,rulen~ana.,eH
ня с)'г.,обоВОі ooo:tollh'; тноЙ0ВЄ.
1-«) АrthrоmепіпgШs Ііетоsз - аапа:ttння
С}'г.10бопоr обо.;JОIJ.НИ Сllроватне.

ArthropyosiS-ГНОЙОt:R)'ПЧевня в суг

лОбовій ДУn'''lниі:

148 ArHtropyosis

rhсumаti('а--mоnос~"уп

. ЧСНІІ" в суrловобіtl

ДУU.1шJi

149

І

Аіа:хіа а1соЬоlіС8 - атаt>сія п'ИQJIr
ЦЬt>а" рухове б$!Зла!ЩЯ (j:ю3aвuи)

171

Аtзхіа hеrеdit.arjЗ"'"""--ilтзжів спв;.това.

n ·ЯННnЬJiЄ.

172

Аtзхіа lОСQmоШсєрrоgtesSі\"'е(фр.j-р,),хова аТ3Rсія поcrvnoва.

.

173 Аtelеktasіs-aте~1еmза ('::ШUallВ:fI.re-

reHiB).'
•
174 Atelekt.asis пюnatoruцt - ате.пею'аза
~ uаро.ажсwцi.в.
arteriale--атеро:ма

176

(JJOйо

'

3а.'10-

177 Afhcrosj5-&.терО'3а, ~,o.flt)BnuoвJm.~

178 Аtoпіа. іпtesUпо1'ШU -

119

атонія. 1(80:1ість ЮlШОN (JU1Wh"QR3 ЮJ. руху).
Аіопіа '\"еntric-u1і--аnшія:,. ЮН)діcn.

Ш;"І.~·IJ:кова (-К)'), "'В. пернС1'3..'1ЬТИю.r.
НЮ Аtопіа vesi.ca~ unпаriае--атонїя~ кво-.
:ticть се:Ч8lIЮt (-оаа)..

181 Atl'epsia (11

184

,

дітей)--етрепclJr,

lJаIl ЖJtJJ..1ення

182 Atrt'sia
183

Аtthroхєrosіs--cvг.,обова С\'Хі(:'Ц..

Atheromatosis-атеРОЯ8'W3З~
ЙО8."1ення,

ЛОМ

цеве.

·i~ Ascatis. ·lumЬrі<"Оіdc~юli.

серця, С/'!JЩ('В~ неСТ3.тність.

, 110
"

вин) apтtpїitll:!'l: (--IfЙ).

Arthrokace - артроющ~. зиіве'reНJiЯ
C):r~"lJo()a.. з"івєчениit С)Т:Jоб.
144 Arthromeningitis ПЬтіIJО5а - заnв_
:lє"ня с"т.10б0ВОі
ol)o:tOHR1f »O:tO~

147

нt~отраL"1ення.

175 Atheroma

дагря.

J4З

'f

dysptptiCUD1---о'1:СТ)(3 від 8Є'

167 As.thma th)mit':um--аСТ)tQ боР:Іакou..
158 Аstіgmаtismus-acrиmаmзм#
.
169 ASY$to1i~ -.tспcrollія.. (~,абобійиfcr:ь

лrthrіtіs gолоr.rhоіса-csгло6пця 1'0-

"

~

н'Мчиа.

1JaMa.

с.

cardiacum-acтмa серцем. diabeticuu\--acтмa ЦУ!.."Рі.а

трав~оcrи~

134

1I

(suffocatio);'t(;cidentaUs-aaаав;rIення (M;t)'W(>HHn) sипа.itI\OВЄ ..
161 Aspbyxia (submersio}·-ac-cidemalisаТОtl."1ення BI!m\!lROВE'. peuaB)lnCIle. 162 Astenia ~еniJis--acreніЯ.. безси:Ііаь
стареча.
•
163 Asthma Ьroлеhіаlє-астма. _ny:х.а.'

.

хро

135 Arthritis

рет' submenion~m-c:a-

ПЗ;J.l\ове. He"a8М11CHe~

164 A$thma
~65 Asthma

нороАна.

vo).

:!оfосубаl:JО птомеИИЯ)l.

"нчоз.

1З2

3::J.a&.'J.J()--

JБО А5рЬухіа

артеріОСН."1ероза~

1

[І

ЛspЬухіа

жи;tоззебеде;ння.

'33 Arthr1tis fungosa -с)·цобиli.1І

І!

'

І28 Аrteriоrгhехіs-розрнв артеріП.

130 Arthritis
1З1 Arthritis

3~BHimHb(.lr(;

'"
.
. 159 лs.phух.іа ас<::ldёп"t.a1іs:.....а.а;цуwенн.я ви..

Р~ННЯ чеРВОНОЖН:1.

І

іі

158

126 Arnriectasia .....,.. артсріeR"'fa3ЇЯ, пошн-

129 ArtcricscJerosis -

рєг straщ'С:ul:tUоri~m--an.!tY

ві;!;

вання .. (J;Ї:.:nan'[("b) • .3.а;tавктиl<:ь],-ё...
:ІУШnТИ(t'Ь}).
".

зпо-

'Suoconjuncti'\'1t1is -

ПЛЄ!ісія під:СnіАнепа.
,
Apicitis--запа."1ЄИJfЯ веРХЇВЮI (~'80H)

Лseіte$ tulwl':tuJo.sutn-JЮДJПIJC3..roрб..'

Jювичиз.
"
153 •.t,..sреnnаti$mо~зраcl1lиlc;rь.",
"]54 Asрermr.,~НВСіиниw
..
І55 Asphyxie -йсфінсіи; за~е"ИR.
156 :\ьрЬухіа ,'o}unt.aria (suiddium}-<::lr

.

гpeuь.

12()

142

109 Anthrnkosis "рu1Ш0f!.um- aHтpah"Q3a

ІІЗ

7'<

______~~~--------.~Р-Н-ON~,-С·IА-АТR-Е5-r-.-R--ЕС-Т~r~--~~~--------~9--

у "У;tобll; ВRcn..'ЯВRЗ.
І19 АроГ1ех1а cerebri-аnоп.1ексія )1()31,О-

рачиа. від;'llОВnЄННЯ від Іжі.

І15 Aphakia--беЗJiришта:ІJJЯ JO бе3хриmТ2-

па~

1,

107 Antefiезіо uteri--39nlИ ~'разу вле

за.лоз.

f.~rеЬtі-неZXОJФів·я "1031>0»tlt;JJQ'.

("онове.

81

100 АnkуJоы1рhаrоп-прироweинJll пові

]06

.

Апаетіа 1уmрhаtiСЗ-!Н:;ХОІ.;ріR·Я па-

s2 Anasarc:\·

'1і(оВЧ{)nPO~

- t..jOMa 12-тunздоі юtWJOJ.

i;tїі>паnc:чне.

1$

(Жоnчопровi;:utuя).

105 'AnchylostomuD1 duodenale -

73 Amпе:sіа--а)1нсзіJl~ заб}'ТТя:.

ве,

жов~

АпіiSоmеtroріа--апіЗО)1етропія~ неО;І
на:t>.""О1Ш рефрФ.ХWЯ обох очей у nсі
С3)10і особи (РіЗНQзор,-іcrь). :

102

).1іСJfЧh"1l.

'

Аmепtіа-аМ~НUіll.

76 _o\nacmia

та

(жовчопровіДnI1Jl та

101 Ацhіdrosis-aнrі;1РОЗ~. беЗПОТінИJI.

П·Я1tиnЬ.

72

nmзр,;н-

.. •.
"

.1

"

січена.

.

;!Жена.

70

,

ОЮ<:ТЧЄІЦІЯ сугзоБJl~.

(л АО1Ь1уоріа ('()tls~піtл~)1бліопія уро

69

вуй;аєчки

оо Апеurysmа-.аНЄВРИ3:!11а.

66 Amb1yopia--3.:мt'iлJопія. саа60зоріеn.. '
ЖОВЧОПУХИ1?ИWJ).
с."1аБQ30РЮСТ:Ь.
'
100 АЩ~10сhо1itlS--3апа.зеПНJt

68

ЯЗ!lй8. У

зяЮ.:ао3а.1,

85 AnchyJosJs· . (anky!o$i$) -

-92

БО ,А,lЬотіnотіа ])uc-греI'3Нs~а.-'LБУ!4іну
]НП 'lОр(tДОnЗ, бі.7l!іОсеччя: ПОРОJ1,О8f'.

62

гj~ія UmС:1twеПЦJJ 1Ufс.,.1.0ТЦОСТИ).

,
.. , .

~

..

аni еопgеnita--атрезія.. ааро ..

щеНJlЯ
(зат(ш). 8i~;toSl)i
віщ..
.'Н"о' прнроllЖШtе (-a)~
.
Atrt'sia ЬутєпіІі congenlta--атре.3lк
.il.іаиИЮI ПРltРО;lЖЄва.

~tresia .(Юі--а~e;d1l кyrai~

~>.

"

. ':,
.11

10
18.5 Atrrs!a !1t,,·г~:-атрrзl'я ура3"з~';_ _

2J2 Broncbjtis t..1it(.а"rhalі.sсЬгоп·--БРОЩf:іт

186 Alresla vagHtae-атрезіа n ХВИ.
187 ~-\troрМа-атрофіи {::JaHJfn)~
188 АІГОІ)Ьіа hepati$ acuta Ла"'а--атро-

фін: . (:.JaIШJі) печіlШИ rocтpa жовта
(нечіНКО3'ЗffИ)\ жовти"),
-

,,'ЯРОUНЙ,' ;UІWИW!
ВО.10сіиняuа.

189 АігорЬіа nepatis--атрОфін печінЮІ.
190 АІторМа mU!ісuluruJ11:рrogгessіvз-зт-.

ження СИ;'l, :\~IP8Bicть, ХІІрість.
2з7 СаеЬехіа сагdіаt'8-хаХf"к('ія сершва,

~

(.'Оlщtшіta....:.. атрофія

ЦJнuя

;:WшиWl

197 Ваlаnoроsthіtіs=Баlапіtis -баJtино·

221 Bronchiti$

BartboIinitis purulenta -бартО:JЇllіт
rнойове

;Jапа.:'JеUIIЯ

6ap~

222
22з

abita:-'JiИJlnro по,;о;tж('нНJI.

;tучнова~

a)"eoJHЇs

заПЗ,1еюш

-

225

(-"101\)

пщЙове.·

22't

Вlt'рhаГШ$ mагфпз1іs (сШаris)-б."Jе~
ФЦРltт краЙНОВі1іІ (BiiiROJl:Ujj), вій-

ЖОВН1ІЦЯ: npaHиЬOBa~

б..1еф3рофї:цоза,

1231 ВцЬо d'сшыlееe (фр.) ВИН1JКЗЄ
IШИ8ЯТЬСЯ

(r,"}н").

Gотріоц~фа·

'ціп·пи

nШРОJwЗ)Й.

209 Вrndусагdіз-6pnЗlll'.аРZ1ія. ('ерuєза-

пе-Рltфеvi'f

'\

211

B8iOmi.1.<l

О;}'БI,)Н,
раНіш

ШО
ніж

БУ;J.ь~иnа
Іlоразь-а
из
( •.,Іі 03HQli(l QmUCH(!HHH

аарази).

б, ~еСПО;J.іваtutЙ ...

f 232 Bulimia--бу.1і)1іН~

буб<ш

раПїО8НЙ~

,;ороб.1Ива

жеР.'1118і~ (що *вОЛ(І~и alq~).

(іар.1ивість.

21()

"31Н'3)'~Ж.~

Itена-

23з Dupht:llmUs-6уфта.'1Ь>tУС)ВО~100ність~

Вroп.-hіоНtis asthrnMjca-б:>ОltхіО.lіт І
БОitов'ячі очі.
~
:1С'nl.<lТ1IЧllltЙ, )Рlшt~чН1ЩЯ ;;ta;lуш."lИ- 2з4 Вuгsitіs--бур('_ит~ 321па~,енняnапсу.:1И,

ва, .з:. :t.~J1yxo.a.
ВгопrhіоJШs

e:xudativa--6ронхіо~lіт

І

зап.

,lнан,

tіеше1П~

RЗЩUУЧНЦЯ,

:КОпшУНОВJ111R.

J.'1tncy' " -

t'l;:tr:хатшлщlt~ ;ЩIJJ(-'ЧРИ~ 11ро(.,"очаз. ' 2з5 B~1rsitis tub('rcuJqsa--бурС11Т roр'БЖ)-

..

.""

npon.,

хирявість

264

HBO~"liCТb
picrь ст..

ст"

і:1t._ "зубна, nорохинвици зубна.
tdc:nwtл.ь

ОЧlіОІ ЯХІІJ:ПI.

.

26б СапеБ ossium-Kapi«' юсток#
t(Ot,b~ рота;х JdстJЮВНЙ.

.

к.

кіст·

. 2fЛ Caries

sурhшtiса-карitс~ ЮМ:t..-оI;!tЬ
прЗUЦЬО80.
.

268 СЗnes proce5~us ш;\stоjdеі-.нарfєс
. пнпкового парост:nа, н. сиочнуаа-

стареча ~

СТ' 1

(t!:p..

еєр-,

цеСТ,УI<ОТіния •.."
.'
- "
C3~ies dentis-spice зуhнlf, J;:inкoи)!нн".

"oo~icтt. п.,

хирявість

'І)

(нер-

(еРЦ"('t(O."}ОnИRЯ,.

очна..

рагаlаtіса-нахеКСlЯ пара-

,seПШS-Н:'$Хf'ксія:

.

265 Carics огЬііае O~u]i-Rapicc очноr

хирїt'Тb про~.

ВИСllаження П,~

CaC"ht":xia

TOro паростка.

ХИ-

2б9 Caric$ vc-rtebлз1іs-кkТJЮідь xpe608a~
Са.tзnr:f.a-хатараюа. ПО.<Jуда очна,.

1270

ПОЛ:~'да на оці {на очах,.

, _ нзхенсія Ct.:Jе3:іи.кова. н. се."1є-I271 Catalrhus ae-sU"U5-.:tітніЙ катар, сін..кіИJ>Oва, впснажt;Н}lЯ ce.-іезінJW&Є.
на .::JихомаЮnl.
245 Cachexiepl1ch}'dcnniqut" (Фр,) =~i:yx.~ 212 Ca-wn-hus арісі$ pцlmonis (-ит).:-

oederoa ...:....

\

і

.к8хеш::1я

паXJдеР)11!чиа;

QUQ.

К. від зниження (З)1еншення) ФУНf(~

11s.

g:astro-intestinalis-нaтap

214 Cat.:rrb.us

;:tія;rьиоСТІІ.

U.mУlШО-ЮtШRОВИЙ.

24б СасЬехіа stгumірrі","-"ах(щсія &().оо
,"Jo8a~ 1\. пk.1Я стр}'яектомії {ВIfТ-

275 CataIrhu$ intcstinali5-h"1l.тap '-ЮfШR&о
вк1І,. h"ЯШКОВИЦЯ~
'.

чеlЮІ'~ )Іїхура (ж. п,"хирЯ).

m

249 Cakuli ducti сholе(10сЬі -

.

f!:а)tіищ

Z1б Ca-WпhU$ intestioa]is tuberculosa'напр
h"ИUlliOВИЙ
roрбковuqНЯА~
liifщ:КОВ11ЦИ roрбttOвичн.а.

са.tйrтЬоІі. .pharyngis-J<8тap

rop~,a,.
.
Catarтhus tubae ЕоstзСЬіі_.катар Євстафіf'.80f рури (труби).

roр.,о.вИI1Я.

25()

ЖQ!lЧfВО1'О прово,1у.
.
Calculi ра:1сrеаtї$-на:мі»ці піДШ:ІУН-

251

C3l<:uli proswtae-4-n'щіНI11 ПС1,е"сеч-

тар

ИJI:К3.

llL"lvнкdвиuя.

278

І\ОВОЇ 32;J031I.

279 Catarrhus yentricufi (gastгісU$).-..-na-

ві І н. сечово;хі8.

254 CaJeuli urcthrae -

човоro

кові..
Са]сц1і "esїcae fe]]eae-h"з).1їнuі жов-

25б

Ca]w1i "esicae- urinariae t'еЧНIJh-ові~

283

хура.

cтiCТh.

.
258 Сап«г aquaUcus=~oma пістряк~ HO:W&.
."

щ){ура~

Н.

J:eЧИlll\а,

yu]mOJJis.-навериз (печера.

ззrзиБНllа. дyn~o) ле-reпеаа.
Cepbalg1a (серЬа]еа) - цеta.1мгія,
бі.",ь ГО.108И неРВОвнІ.

2s4

14030,:)8-,

ВО;J.Я1шft

t":Є"'J-

иороjlНl1Я~ С\1ЧЩЩЯ зб]:рова.

282 Ca"erna

нз»іJщі
сечеl!Оro ,.,1-

сіПЦ$ {са110sіta~)--)!030.іЯF

Ш;J~'ПНУ",

281 Catarrhus ';"esieae on.naтlae gоrютrhoica-ttanp ССЧОВ,оro міхура ro.-

ЧеВОГО :мі,;ура (ж. п).'хнря).

сеЧllпtr.а,

311пзаеиия

RИЦЯ:.·

ка~іЮlі сечіfШИ-

255

W:tYHK}'~

280 Cat.ЇJГEblli уе$ісае urіпагіае--WJтар «-

252 Саlсц]} rcnum--)(a~jllui Hltpl\OBi.
253 Саlсц)ї urctсгuш-нзяінці сечоводо~

257

Ш:l~"НRO-ЮJшttо-

ВJщя.

яєння 80.10100% 3;1..'03J1)~ Ю\Х. ПJс."я-/

операиН~на.,
•
247 саІсцІі ЬіШагіі~:ка)tївuі пювчеві.
Calculi Є}'s~і$ fеПеае-l\а-мїlші з>-08-

m

Apicitis.

273 Catarrhu$ broDchia~u#," Вroосщ-

ціі
щитової (боР:J-ЗlWво%) з.а."lО3И~
зБО-Ж цi..'kOBHToro прппuнеНН1J lІ

виІщя 3.10c..~"вa.

Blephal'()spasmu&-6."lсфаРОС1ta3),!t е)'-

latus

;uJшкопошир.

2ЗО ВцЬо $)'рhшtiсг-Uу{)он праицьовnА,

nійшщя ВJJра:щоцз.

WJ'РОJШЙ,

J.l.IІШRO-

Вroпсhоесtзsіа--броихоеh"Тазія~ диш-

38узіlШЯ повіноьо'f щі.1НUIІ.

;НОС

:шw-

.

228 Bubo---буоон, ЖОВJJНЦЯ.
229 вцьо шаligna--бу&<ш 3.~ос.."1ИВИЙ) л,.""()-

ниця.

Z10;\10 IJОиіКОflа.
208 Воthгjос{'рlkйlus

тубсрнуаьозна.

:t..'ОПОlШіреиия",

205 ВlерЬагНіs uke-rosа,-б,.1еф::tР1lТ U1Фз':.І-

201

Вroпсhорпеumопіз tubcrt"u]osa--броu-

22б Вroпс:1юггhоеа -бронхорєя~
теча~

IIJЩИ нраЙнова.

20G ВІсрЬагор)\їШОsis _

БРОНХОDиеВ)JО~

Brvnchopnt'umonia -

h"O:e-rениицк горБROВИЧП,

203 ВlерhaJзdешtis-6."lефnраз:еніт, ,"ОВ-

"ОВІІЙ,

Pгonchob)ennorrhoe.a - бронхоб.uено;!:ен,. гtm;tоїечз дяшновз.
':

цеl(а..'1ЗтаШIЯ~

244 (.at'hexia splenica.".Pseud()~leukaemia,

b~~

хопttЄS?оtОНЇя.

нзро;r:ж(']щів,
епНtНIІ11ff
гонороіІна
(б.1еllоро:tfна) парозжепців.

24з

ГОР6J«)ВНЧ~

ПltСВ:04.0иія гриnова~ З,}fШЮ).:Jегеиниця
грнпова..,

202 BJennorr110ea пеоnatогum-б.,еиорея

204

I11tШJЩЯ

п.,

lШfyюroВИn
, : '."

26з .OJгdіораlmus-нарllіопа:tЬ)f:{а]..

хирявість п.

.11..

224 Broncbopn~umonia gгіРРОS3--БРОЮ'IJ-

баепорt'Я

;tУЧJ(І~

ntН~"1Ява,.

11.

"ія, ;'1UШJ{()легснииuя.

200 Вl<'ппоrГ!lOєа див. GоnoггhОtа-<пЩJШЦЯ NHOpojjH3.> сПjйН, зО}·ро.f13.

BI('nnorrhoea

:tізщ\ ..

tubtlt'ul0S3:..,......бронхіт ту-

6e-РКУilЬО3ННЙ 7

їО:ШНО80Ї за~"103И.
.
199 Вtгі-Вt'ГЇ=Роliriеurїtis epjdemiea БЄРП-6фН,
no."liJleBpHT "'"l;О;lненнЙ

2(}1

гиіючз,

rнн..1bHa.

постнт, t)a."lЯНИТ.

H01ioe:"i1~

242 Caehesia

220 ВгоncЬНі$ рutгіda-броuхіт гиіючи",

uевошк,)"РИWl» жо:іузевошнуридя.

І98,

J1. 00д.' ВJ1зіРП.ОВО~10Н-

~~..

Іtб Balanitis--&tRЯНJIТ .. ЖО;J.)·Jl1UlW1,пр~"~

виснажеиіcrь

,"

. 262 C$rdl0mula:cia-нарJ1іоха.1"цlн~ роа,,'яннеJШИ Ш.:'Іyttиеве •. , "

нарОДЖ.

}Jєсправж:нсвоа:ОКJJяста~

зіРИО:ВОJJО1іIlЯСТЗ",

.

('ерцєаа.'

241 (;йсhехtа пеопа1оГUJU-ttа:\:eJiС).Я нзрозжєН1lів, 1,so.1jcn. приро;;tиЯ~ КВ.

pseudomembranacaea_

бронхіт п(>('праВ~'UСВО.:lОRИист"А~ ~и-

б4:зюн;:іиннмів'И.

IWвВ,.

х;1рявість

ВIJЙ, Д~~ІЩЯ грипоеа.

219 BronchlHS

rаcrра.,ьrія# бі:tь
6OfUЙ).

- п.,. ХilріС1"Ь п.
2ф') Сзt'hехіа ша]агіса--нахенсїя, :\fа:lИрШиа.
8HCHaot.(:HicТb uропасничtlа,

218: Bronchitis. gгіРРfJsa--БРОllхіт грипо-

Аutоіпtохі<:йtifJ - ... а~оотр~,'IIlWl" автсі~ТОRСЦRація.
.
І95 Аzооsр~rmіа--азооспер:\Sія~ беЗIІВСЇНа

.

{8)OnJQHR"

тt".1JіЙ, сИ'бірн:а..

- 2з9 СасЬех;а lJ'шрhаtiса-нахеh'Сія пасо""

'00-

foctida-бp<Jllхіт 801IЮЧПЙ,
;.uJШНЦЯ 80пюча. 11. ГН.l1.)Щ".

уразу DР(tДіІ.;еш.·~ ПР"IЮ;ІЖ(!иа.

,

В(h'ОIfНЯИ8", д.

~rЬuпеu]us-нарО:УIШУ.;1~

СЯгЬuпеuj~і .. nthro,,;i<i,. 5. wr;,tagiо5Ш,
$. Anthrax, s. Pustula· maDgna-

261 Cardia]gia _Gastralglа_l\зрд:Iа.1ьrtя,

)41Чиа~

211 Broncbitis

1941.

НlJЦЧЯ

::\:'Нрявість

.'lОIiИЯСТ3.

3OB3)~

Atrophia uterl

;1ИШII1lЯ

260

2з8 Сзсhехіа ері]~.Рtiса-)(зхежjя чорпо. не)'lічна~
внснаж~mість ЧОI)IIОtJе-

Днwuuя ЬО;10lil!RИ3, :1;.. ВОJlОЕ-

новнИ,

193 АиорЬіа utєгї':'-атрофіи уразу <Ура· І

,

.

НИЙ, ДЦШіЩR назсознз, д.. зсі.!l.нєва.
2І5 ВГІіпсЬіІїs сгоuроsa-6ронхіт "'-рупо~
внА,

259

·с,

Іняста.. .
paacreatis ~ атрофія ni:;t- j 216 Bronchitis fіЬriПО$3-БРОllхі" фі6ри-

Ш~1УИJiовоl залози.

горбкович"

roрБН6'8lf ЧІІ~.

214 Bronchitis С3.sеоsa--бронхїт :r-rазєоз..-

Boro ·нерва..

192 Аtroрhіз

h'":1ntU)!'IФВJ.fIJЛ

... аnсу.:шця

2з6 Qiсhехіа-нахеисія. виснага:. Вllсиа-

АІгорща пеІУі орtісі--атрофїя 3ОJЮ-

НІ4

капі:lлрова..

"3 #

д.

])офія nu(:тytloua я'яснів.

191

ьичнntt,

- :tн~тара..1і.ш!.в ХРОІЩЧПИЙ; .;шшиu,.
Jcayap. XpOH""'Illa~ ::lGsтотри:аО;tа.
21:3 BEQnchitis ~ саріllа:rіs--6роихіт каnі-

J"

.

СерЬаlоее1Є соngепіt.a--юt.1а. мознова

уроджена.

'

285 'Сеrumеп-:-вушна сірКй, 38тичиа dp"ІаlIЙ

(3

(Jp~).

...

.

.

,:.o).fEDONf'..5 -J)EBl1..1T.AS

:28б Сhаlаzi<іп __"а.lяulз]іОН~ IJчмінець.
287 ChaJicosis рulmопum-ХА_,j.."О:t4 .ле~
ГСllів (-L'-ua); ;]сГt"IfНlЩВ запилю.. або
.міНlJстоl

п(}vохюtВ1f~

288 Ch.ancre

durum: -

тttсрлець

289

JUЗИ'Ь."Р

344 Cond)"lo~ta .laU-JЮIJ,iUtJ'lОМИ широ

3Jб

(h'Y~

СЬапае зішрlе:х.

)І~Яh'f'ЦЬ.

-

ц. я:єчнихаw~

"f:Вi!Р;U1ЙJ'

terstitialtS-lШроза
!l40нjя:

WЩlh'Р

хірагра,.

руи(н)«.

291 Ch)~asma -

n;жJmA ка шнурі...

292

::ІНИна. .
ChюrО5Ї$-L10РОза,

293

Сlю]сmіа

»іжка.

б.1і;lІІJtUВ,

ХО:tсмїя..

про"іЖNЗ. 1

321
322

ЖОВЧОh-рjв'я~

11atulenta -

Р'l.IІНЯ J(ИW()И.

ЖОВЧО)lіх}·рuця.

ХQ."1знгіт,

:297 Cholcra

324 COUC.a

h'О;'lЬЮ1

J

ерjdеrniсз=Chоlt"Тa-хо.1Сра

!

СЬа1сп іпізпtum-:х.о:1сра ;:і.итяч:а,. 6і-

П'яна :::wтяча спідеmt'Ша.

жовчсві~

свн!с::ьuа. ХО.:Jерииа.

IIa~lCHIIA: хряща (-ове).

, 3Z1. Соliса ]'{'J1sli.s-...оn:ьки
h"О:JЬЮl від зattє.рт.8:.

ГО.10СПИ-

.ззо ('"..o).apsus-ноля:пс~
yn·3J1~. ЗЙDaJ1.

! 33І

ЗЗ2

ЗО4 Chorea еlссtrіс:а-хорея e.:Jeh-rplJчна..
х. б.:хlfСh"'аВI,чна.

3ЗЗ

Chorea Huntingtoni ==Chons heredj~
taria cbronїt:a _ хорея ГeHTHHгroнова, Х. спадновn ._хро.щчна.

запа.:tения

Ю1ШJiИ~ ~бо;.J.ОВIIUЯ.

"ряшииця

$yphiUtka -

~OBHX зв.~ЯЗQI<~ ззпа."1еняя
.. ів. I"OaOCH"'J{08J.JU"'.

,

ЗОб Сl)огеа sепШs=Сll. clt.ronka hert>di- І

ЗЗ4-

нз.l0ві,
()бо.:хОвоІ

знесиаеНIiЯ"
.

за-

Co]oOOma-.h-олобома,11lL.,НИ3,8ирізК8.
CQJcboma
chorioideac - Н·О.10(0)13
ЖН:JЬИО! обо:ннпm

ока.

аЬdo!Jliпа~j$КОJШ
Af:lc:~tєl по-

Colotypbus=Typhus
черевНнй

т..,.ф"

роа"и
ItUШ1(ll1Щ1КQ
и::ynчеRl
8t1;ж:н(.1 е об0іЮ8іil "ашці.

Colpitis:=Vaginitis=Elytritis піт. вагіяіт. піхwщn,

пере..-

ІіО.,"1"

tзriа - хорея стар{'ча~ Х. СПЗZUl:ОD3; І 335 Colpїtis ("'8ginitїs) gоnorrhоіса--:--\1ЗХР<НI~lчиа, Х. reIlТnJlnOJlo:вa.
І
гініт гонороliНlIЙ; nіхвнnя 'Г., піх"

ЗО7 СМгса st. '"іttі-Х(lрея Віттова .. тз- І

8ИЦЯ зб)-ровз_

lІои
BiттiB~
;.J.ьоргзниn
BiтrOBe.' з36 Q):tn2-:kОма. зиЬ!ора, неnЗ)t'ятетво.
ЗQS-СІ.отеа mіrюг_Сh. 5t. Уіttі-хорея
1-1(.'СТЯ)lЗ.

~Із.,а.

та"он

зо!) С·hогіоіdШз
ЖJt:JОр\)ї

ЯЗ"I'".

ЗЮ CJ)()'tloїditis

tu})(·ГсIJЮsa

-

t!3'14'1trC"f80 п.

338

хоріоі.1:ПТ

<.:ота

роегрега]е-- -

J{o~la

ЗlJе)10ра n.~ lICJm-;'1'ятCТ"JЮ

nOРО!1оаа,

n.

ЗЗ9 Сота urcmі(З:-I\О),а сеЧОlфпша, ce~

Сhоrіо~геt1піtjs-хоріо~i""W"I"nнjт~ запа-

, ..-

337 Coma diabeticum--xo~ta ЦJRріВНJtЧНА 7
зне:мор:а
U)'Jip., НЄСТЬ&. ц.~ ",Є-

(Ж".."'lьні~

(пш ..,іВIІRЦЯ).

:tt'lШЯ жlt.1Мtі та сітиівRJt,

312

BiТJ'i&-.

33ПЗ:JеЮIIJ.

о.чної

»ш.1ыllяя

1"'орб"ОВ1tЧИ1'іІ.

311

TalluN

хорlої::щТ;

-

06;'JОIJЮf

Ж11.1іВJ.<1і);

349

жи;tЬи.....

!.

чонрів'ffiJЗ'
-во С.
'
...~

зие!oJора
'

t:

непа)1'ИТ"'

цп іІ еітніnПll1ln. ilш.lt.llo-tіТ-hіmшuл. 'І' 34Q CombustiO-"4:mечеlJlf;{ (~уrlШ
С)Jу]uг-іа-хі."1-}"рія.. )Sоаоч:осе"fCflJ.~

ЗІЗ Cirrbos!s--::,ЦПРО33.

чц

:жаpo..J(), оG63реННЯ J

(80дою a(jo рідиною).

.:tіТhЯ

otRЄAI.

оumaрснuЯ

СПО.1)"ЧИИUИ

371

хроюtч

m

ХРОН. (~OBгa).

фо.1іКVJlЬОВUЙ~

(ёnійшщя)

>

І

~

j

зерияctий;

І
І
І

!

з54

m
з78

379

з8(}

)\ОН ·ЮН-h"Тивіт траХО~ОВJ1Й (су

.

Const1pat.io -3апеРТfl?' закріп. з.атужаШllНЯ,
заrужаЬіліСТЬ,
иср~·х~ ..

з56

сно:"liнченпя,

єинюха z

ПОСНИ;U,-JСТЬ

.

_

дороє
1(O~

.

~еQnaLorum-u.iJl1iО3а,

~nааеиR.R

noc.u. .
b-іАКО':'

вoro ті.'13, вift:НQвоті.1ПIlJI~

C~'gticercus согрогі5

,1tгсае--су.хир...

Ч3СТnК Г.1ИСТ (~ЮJ() nJЮ30РЮl.

";\--u),,'ае-кієтз,
бщ,,(3.R СОІХНot;ці~

C)--stis

)UXODNUn, тор

C\"sHtis-циcrnт. )\іХ)·РНИlщ,teчиJtЦІІ~

Cystitis gоnorrhоі<:а-uиcmт ГОNОРОЙ
ННЬ; :м:jхурннЦЯ, сс:ЧИИUИ абурова ..

383 Cystoplegia-tl':ЖТOJJ."1егі9, ctч1ЩROОВ-

HC3-Pyn~

ня,

~

381 Cvstocoele-tm.,a :Щхуровз.
382 С~stоlithіаsis.-н~!."ііиці :о.1іХУР9ві 1 )1\"
Х)·РО·':'t{З:чіН1.а~ ")1ixypo~J:a~HВ"hllJlz Jd..
:хуропе h"ЗмінНR.
.

СПО.1УЧНJIЦЯ~ ~ПЩНJ1:11Я

з55 Сопtгаеtura-nоятраh-ryра,

uriса-ку:rьшиця СЄЧО8а, 1(.

З7б С}·kНtіs..........шm. dт,

gоnorrhоіса-h-ОИ'ЮНН

трахо:моnа; трахома.

Co'xiti$

гризьова.

ніаїсть, CJшюха иароященЩв.

рh]усtaе)щ1О53--l{ОН'
ЮНJi'І"ивіт ·ф."1інтеНОВIJt!; .СПО:JУЧНИЦЯ,
cnitl:lw.uп ф.,і .."Тснова.
З5З Conjuncti'"їUs tгзеЬоmаtоsз _Тr.acbo
BO.,o~);

.

НQвиqна.

375 Cyanosis

352 Conjuncti"\"iti$

-

-

аих,

ФО_1:1нуаЬQ~

рова) . .

хtJй

.

СохШ! tubercu]Osa-uy.;"1Ь1Wf1Ul roрб

анл;

Тl1віт ГО110роfiниli (ЗбуровнЙ). спій
ИJЩJl (СПО-'l:УЧ1ШЦЯ) ГОJlоройна (збу-

та

.

-373 СrеtiпjtSlnus-крemиіЗ!ll.
314 Cyano&is- adlJlwrom-Чі~ноза

ва {зерняста),

351 Conjuneti\'jti$

..,-.

gопоrrhоіcs---Jiy-JI.ышlR .l'Oио-

Q)xitjs
цьona~

сЬгопіса

віт 06н.1зз:оnшl (дифтеРЩНJfn)~ cnНі

~.пО~Ч-ЧНJЩЯ

-

роПна. _Н. 3бyPQИ.'
.
370 Q)xit1s $}"РhШtlС-а-КУJlЬUJНЦ1J пра.;'

CQnjlJncti~jtis dірМ.СГlС1):-l.;Qн:·юнт-и~

тивіт

.

-

вв .. Н. ~фі-..,іmчНа<<

ЦЯ.

и3>rараJl .....

натара:::JьниR

. ріЗНІ ~стин"

'..

Coi)'Z3 .sурhшtісв--не-..ІОІТЬ праиць-о-

з69

roстр»n,

гостра.

COnjunctlviti$ c,atarrha]i5

' ..'.-

ЗіЯ Сохn)gjа.,..-.кон.сазt.гjя, бідь в Ь-У.'1"'"
ші, ~':tЬUJовиА: _БL1Ь.
., .
3б8 Coxitls.--a.aП3.1ения ИУ.'1Ьші, ·RY~"1.ЬПIR-

ниня (Сllо.'І)'чtrиця) (Н'іNзад.ова.
З5О Conjunetї"iU5 il>}Jit:U]aris--нон'IQОI<

ВОЛОК~

НИРJ«)ві~ R(I;rь.

3бб

"ИЙ (.;.ІОВПІ.l1, .;tО!:l1"отрнва.'1НЙ); спій..

nettiHxoBi z

(неС::n.Р~ВЖ1:lЯ)

uатзра:н.нкЙ

НІІ- Й' У

ща.

.

нон 'ЮНЮJ!8іт

muoCO'S3 = Enterltis pseudomcmbranacaea - h"'О.\1ЬЮf
с.""ІИ30ві;

І

ЗО3 Сhoгdіtis-хор;шт .. з.tnЗ:Jешr8 го.:хо-

ЗО5

з48

з26 СоІіе:!

ЗОІ СhoпdrіtіS--"РЯШЮШR, ХР.RС1:Нtця .. :з8:~ ! з29 Colitis--хО.1ЇТj
ЗО2 СМПшИіs
праНиьова~

на

НОtlЬ}іК від жав-

пяст.а ... ЮЮЧlJj'вата.

спНlIJНUЛ)

tnо.:rУЧШfIt~ -(спі1шиuя)

шщя,

!
ю1 ві:1 ИИРh"ОВИХ Jiаиіиців~
;XO:Jepa' з2.8 СоІіса sterooraCeD-RОZlЬ:IO:l

зао ch.olcra nos1ras_Cho]erina

,

РОзлп-

hepatica-ко..1ЬЮl

ЮЦ,l.l.КОВ.И.IJJ;J

(СПО.:1учинuя,

ЮНК7Ивіт

ХО~lе.lітіяза .. ~-оВIJО~ І
ЧI:ВЮ' камінців,
І з23 Соlіса intestinaliS-Ь'О..lЬЮІ IiИШkОвl.

-

спіЛf?"!.tИчна.
~ Cho]era asiatica_Cholera іndi~~--хI)- j
:Jcpa азійська, х. справжня.
. 'І

299

газсве

Ш})J1tДаю:rь

з47 Conjunct.i"itis<:atarrhalis аcuta-JЮИ'-

з23 Со)іса ,gаstгіса-НО~lЬЮf Ш1Уllнові.

3аDа.1СЮIЛ,

жовчt'ВН): nровоз.ів.

29б Cho]e]Hhї<isis
!{а»іН1fЧ1:J.Я.

h"О:tьЮ!,

nУЧСНI1Я..

віт

.

· ._.

.

з65 Corpora а]jеП.'~-чужорЬн( . речі .. що

>1.

ае:stivа]js--ион 'юиктп

Conjunt:tivit.is

а" праНцьо~ях,.·

eis)tra

з64 COphosis-lЮфозе.

широкі .. татарюt Ш·~

(b-еC1lЩI3).

вІтрові

I'ІШ7 "'ру.гова

UЗJІ)'.:]О){ (UЯ70Н) на .....обі .•

345 СопgсlаtіО~Вj;DIОРОжеиня.

з46

CQlibadHos.is--t'"()~"1ібаЦИ."1l)за.

СоНса

прлдуWСКНЯ

зб3 Соrona "єnеns--alIЮR (...оЧОk) Бене..::'

}Юи.;:uI:ІО)1Л nраlщьоаj.

·чаСНІ'Й, пеРt'..::ІЧаснс зїВ'.R."1сиияе Ж-і ..."
ноче~ n;lІfJlОСТИН.

6."1і:-

:t'ИШkОВС

295 Cholangitis -

про-

З2О СІішах ргаеmаtl.1ta-R..1їмакс nepelI-

C)}a)ecystitis-хо."1еWtСТ"Т~ 3алаЗ<-НН1!
)Jіх~'рз~

.1t'teншЩЯ

f;ТIІСIJе".tя,

нІ, Goро;:саВIiИ

319 Ch'\'us-~озо';]я: н.аПlіТ9К~ »уль.

жовч еве oтp:yIHfJ1f.
щ()ВЧt.'ВОГО

пИtВ.-

"РО)1іж.на.

.

пеЧJн:кувата

-.

~1.eгeKi8~

(-кове);

ЗlS СіrтЬозіз _гепот_Хермlиз jntersti..
tiaHs--цирозз ниркова, JllIРh"О.ВUЦЯ

псчІнн:,-':в.ата pl)~

Z],аЧI.;з, бі:tа Н~~Ч.

-

простийJ'

сечо:кпсея:

х:rозз313,

оvагіі--uнроза

Cirrl\osis

пранuьоlЩЙ.

290 Chiragra -

294

noроху

317 Cirrhosis, pulmonurn_Pneumonia іп-

315 СіlГhoШЗ Lаеппесї..:..цирозз-Ленено,щ..

нрс:мjJJЯcra;;х. віз uаПИRJJо1 а60 п"РС:-

ряви).

RСЧНUКОМ~

341 Comcdon~s_A~ne р~пс~ta-іВJ~г.р) ..
342 Commotio eerebri---оіОJlО)1шення )103}co"c~ арясіlШЯ - М1)31<у.
мз Compressio ссгеЬri--3;J.aR;JЄШIЯ )Ю:)f<У

314 'CJrrhf)s:j"~ аtroрhіСЗ:~р();,Ja атJЮФИЧ-;
Ila~ Ц. заниtюЬ3. .. "
"

..

ра.lіаа..

tтягвеJJ

з84 С)-st.орtоsis-nиcrоnтозз,

3Re;tСIIНЯ.

Convulsiones epilepti1orrn. adultorum

-""HB~';)ьciI~ (суз.О:шt, t<орчl). CX()~
жі на ЧОРlІонеmчиі у jIOPOc..1JtX~

385

::nшже-ИВR

сеч"нJ<а.
Cystospasmu5---Щ'ltт()СІІ:a.3)f~
еж>рч,

еечtп-lR(l

сеЧНнJ(О('ТЯ(')Qt·

357 Convulsiones epileptif6rm. infantum.

-nо1{IJУ:Jhсіі~ (q:a.o!om~ h"'ОРчJ)~ схо-жі іН\ 'lОРlІои{'міЧJfі (lJl< У ЧОРНОRЄ-

D

міЧНItХ) У дітей, дn:тячі,

з86 Dзсryогdспіtis--zt8I<рlоаденіт; t.'1ізпі:-

з58 Convulsiones . graxjdarum-НОltв)·.-lЬ~iї: суз.о~tlt, lюрчі У

з59 Сош·'ulsіоne$
8}'льсіі.

uarjml1x.

раrtшіепtjщn -

C)·.10:-.fИ.

1іорчі

)~

ВJШ.я; заnз.nення e.nьозовоl (с.lіз:ноl}

38.10311;

НОIl-

ро!tlаь.

міхУРНlIШі~

ЗБО Com~lJ]siones uгаеmi(';ае--НОИВУ~'1hCіІ,

щ)рчі.

СУ.:ІО:МН

нріВ'Яні).

р<'вто:ма сероева.

зб2 Согпеа

ЗS8 оаігуопіыl5j~ •
І

соrniсn=КеratОСОПUS---RІФіо- 'І

тоiroВ)'С; D-ltnу ...1Ulf8 рогіВ1Щ КО11}?«
cYba:ro~ ромвна Ііонусувата.

3<ілааеНlln

')'Ііхур8 (»іfШ{а).

сечокріВRЇ t (сtч:о-

Зб! Сог lassum~-epue переВТО)1.'1СIIС 7 пе-

жовн"ця ("~1ь.озова.

з87 Dа('rУОС:У$titі~заf\ріОЦИ-CnIТ.. Мьоао-

C,.lb-Оговоrо.

.

.ьо.аоо"АA kЗ):Іінeu.ь.

з89 Da-;r;.·uрs-;rа1фіоп(;міХ:УРЧЗl<c."1l>OaО-~fPOBO~'~ f".:J:b030BO! 3'а..10ОЮ1.

300 DaJt01tismus-:ta.1ЬТОИUМ, черВоJlове·IШ;ІяЧkа~ li<h1ьоро.неВИ:nЯЧR8.

'391 DetШіtas uni"ersaHs cong<mit.a--c.naбіcrь 33t:"3:ІЬНЗ-- '. Bpo:.lJfl:cнa; хиріcrь

.

вро;sж:-. t:.:Іабіcrь.
_XIJPiet~' НЗ- 41б'DermаtОI!1У~OS~$ fW'fUгаСе~~~·t)-'r~.. -',
' S I S verslсоlог-;tеРмаТ<w1RО3.:а ВИ~

:J:ar •.

[

ро;хжеlJuів.

392 І)есгеріtudо~ореча ....-вО.;tіcn..
39З l)еС1ФіtUS-ПР0--1СОМЄ IJЬ* JIРО:Н':ЖUl'3*
з94
з95
з96

Зff1
з98

і

НU.1<'"жина.,

ЯЄЧI~а(

яєчновз.

Defercntitis

зб)'РОl.шЙ;

.

gопоrrhоіса-д~ф(феJlтиr
nЬвіднолрові;Ні1ШЯ .8єч-

кова зБУРО8а~

ро;s~еН!IЯ.
ЖJіР.

нщровє

І

;1"

4І9

окраііRОВЗН3. «іВtдtаз.
дєрм.атО)!іозит,

пер~

WIiУРОУ·ЯЗОВИЦJl.

;х~р;uатоспазяі.

печ~н~ове.

гусвча

шкура, си-

роти.'.

рО,lжєюfЯ ~)ti.'10I;X!i(': ne1liH}\M~
нРО:{),Jа~"повате печ)нЮІ.

Dcgene-ratfo

роз.~НI!Л

пер_

·421

~my1oidea гепuт-пе:рєa)1i;JoIд.1fe ІІН}НЖ",. пер"

cordis -

с:ерц". пер. cel'Ueвc.
De~cneratїo

422 Dcscensus
(урззо:sе).

псрерo;LЖЄюtя
гenиm-пє-

lipom.'ltodes,

1}cpO;tif(~HHIt ;Jойове ЩфОtt.

40) Delirium-~~S:·-ІеIJНЯ. верЗін}lЯ# М8ЛЧНЯ,

8еРЗ:ПtВl(;ТЬ.

402 DeH~ium acut1Jm-)lцчеНJfЯ гостре,
НЄРЗ1l-IІІЯ

4ОЗ

ОСУIlf~НИJI. яєчннка.
Dt}Scensu$ гсппm-ОСУJreIJtШ

осуиєнWl ИИРJЮвt.

_

гострс.

utf:ri ".

нипраа-

ЖНЯ. ЦУА"'Р. проста.

425 D.іаЬєtes mcllitUS-ЦУJ;РО«ЧЧЯ, uyttР1ВtiиIUr справжня.

a1coho}:iClJm-).{аЙ<fI'!ННЯ а.."1-

n:ОГО.:1С3С;

401
•

406 J)cmentia
радізие;

409
41С

};tаfl:ч.

"поn.,еh"Тичие# не;хоу)!ство піСоі1ягрепеu.
.'
Dеmtшtіа сnогеіса-нuоумcrво ~O-реJчне.

рйга1уtіеа-педоуМC'tВо Пазага.'1ыl(~нй),'
поступооа

4з2 ОірІеgiз spastica in1antum=Morbus
Litt1i -спаC'J1fчпа ;химо;гія вmча.
. С)'jl0tиа 'паРШІіЗ8 DТЯ"l3.
4з3 DipJopia-;:r.nn"'1оПЇll. поiUUйпе б8Чеи-

(~~Hi) пара~lіза (параnіж).
Dementia ргаесо:х. (ргjmагJt'l}-иедо..

434

ня. ПОдl.!осJtе бачеШIЯ,. 1ІВ()()аЧe1fWl.
DіРSO!D8піа-:ilНПСm1аniя:; нr:nрu,зю""ІЄ ntRцпо (періО;Qsчпе);
.1n.вa жа:ta Ао горі.,1)ЮІ.

веатрпм-'

)")іСТВО I нетЛМЛИВІСТЬ пеРВ1сна (не- І 435 Di~]ocatjo utert-з;:umг 3 мі(';ЦlfУJr.lЗУ.
hoy)tcno раняс).
І
3МlшенIUI уразу.
)lC;J.'OYMCТbO

Dcmentia secundaria -

:lРУГОР!!ЗИЄ.

411 Dcmcntla

s.е1\іИS--I1ел.о~·мство

4з6 Districhia,js--;:mcrpихілза.П0д.8~RЯ

'Аій

4t2.DегmаtitiS-WНУР(О»)мЦJl~ 3аП3..1enая:
}JtНУРИ.

(nодnНlИпй Р»до" вiflовоro J.Юwo

_"1OCCJI).

c:rape-

че~ JIe-JЛ:\НІlСТЬ ctape-tа.

437

.

",'"])Ові).

"--РОВ"Яна

(що

413 Dcrmatit;s Ь(':гр('ti10rmіS--Пn-»"Р(О8]И~"1 4з8 Dist()mum haepaticum ця

H<J-.їU!шаЙСJШ;Іна

(на;;шwаnсхи~;

листа), ло;нщЦ'Нопод:і6m'l.

4І4 Dеrmзtіtis scabiosa-ІU1{)'Р[О»)ИПЯ ...-0-nостнва.

-

415 Dermatomyeosjs 1a'\'0sa- Ho~a

н.ар:хзпа;.

;І('рмзтом1·

щн>"рorpJtGчастіcn.

пар::хаста;: ШК. nаРІіl)fI):l:ста; ШН. пар~

WИВ~"!В8~

(nвов},стнз) печіиJ<tОВЗ4

аerеиева.

ЖJJ.е

~

д:ВУРОТNа

4з9 Distomum pu}mona]e -

(;xBopO'J"J(a)

;J.ВOBYCТ-~

'

,

440 Dіstors.j~розтягнев:ня наmtианЯ1l
441 Dolore:s osteocoPi-'1>-р)-riяия' 1'1 юcf...
t(QX.
442 Ductus 801311і арe:rtus-нe.uроще-ннn
,Бота.'10ВОГО .nPОХ?!1}"

~'і-ен"я.

'(npotoSy).

диспепсія;

,

Пl.::l.НlМ~ННR

ие{с)тра.8-

.412-,..J5miJo.Jiа

sраstіса--снорч (<:у:tои.а)

DvsїІПо!-;дJfСІ1НОе;

З',UШХQ){иЯ:;

&rO"~

,

.

«'to:b:ti---eяБG.їія

мозкова,.

. .ж~(І3аТШttнЮІ MOOJ(OBe.
;473 ЕіПЬ()~іа рuеrрerа]і~боаія поро-

стравохо;{ов"; сн. стравоходу.
дЙх.

}'.

471 Embo]lQ - еЖіо.,ЇtJ, жк:хоза~....
,', ."h'И"оз~т)·а~ИR..·
, ,

не(с)травлеЦIJ.І\~. ·иепсретрав-

449 Dysphagja

лоза.

33-

ЖИ.'"lО3:'1ткне.иия OOpOll08e~

, 4 7 4 EtnmtLrорі~строnjя, прзви.аьно451 Dystruphia тО$сиlаііІ progress.ivaЗОрчlcrь , В'іриооор:sr~l'істЬ.
. (тя.
пистрофія )1'А3<:8а поетупо,:а. за~ 475 Ешрhуsеmа ---: е').1фіземз#· роз(на1n}'Т..
':tIIП.: ЖИВ;tення ",'язjв ПОСТУПОВИО'j416 Emp)\}'sema рuJrnОПUin~фlзе}43 J1e~
452 Dу,urіа-;tпзуріл~ сеч081ш}скове розГ(';1ав (~"1e~CHe8a)~ яд}"'"Хt8 лєrеиева,
,,'і:.ддя, РО3:1агo:t'fi:е1щіі СC"l08'1ПУСН.

РОЗ;:tут;ЩВ)C"fJ;. !lt're"eвa.

.

417 Emphysema sutxut.aneum -

емфізема

Е
, '
.
І
під.WJ{УР~OnЙlll:', роз(на]д..vття ,oiA~
4523 Echin!lcotcuS див. HYdatides.
roнурове.
.
453 Ec:lampsi" - ек.'1а~uсія,. СУАомість, 478 Еmрусm;>---e>lпі~а, гноS~ооаgОВНflIНЯ:

норчевіcn..
.
454 EcJampsia gra"~darurn - !J\.."1аМПС1Я ' 479
В9.гіТ1ШХj ~;(O)'l1CТЬ {у) nапгlJВХ.
І
. 455 EcJampsta 1nfantum-cк.79.Ш1Сіn ДН-I480
ТЯ'lа' су;хо,.ість днтя-.;а.
'
, 456 'ЕсЬіті)Ііа partu.rientium-~,a)}nei.в І
.
PO;J:Ї;lb; СУЗО)1ісТ~ (у) родідь..
481

, 457 ЕсlаmРІіа u:r3emlca-ек.-,а~lеlЛ ссчо..
.
нрїrша, с)"д;о)йсть cc'tOfipiBHa.
Ectbyma--е....Т"Ма; ВУ3nЯСТQ та ГHO~

- 458

Яl\ово.nysпрчас:та
llЬoвa.

уродженз.

зrtісиli

..'lYn:J:aBicTb .."10мцel;Ja.
EncephaIitis асutд-еНlІефа:1іт#
RОВИЦЯ гостра.

зяіwеиість~

')Ііс[тіНіеть сr.рця УРO;J.жеАtt.

]еtbзгgіса -

.,етаргюншЙ,

~ЗJ:'OОIШWl

traumatica -

травмаТlІчщнl;

.,,1.

І

~

г~піs--:eкrоn.ія HцpКJI; а")ііщсні(.'Тlo~ иенащс{т]Н1СТЬ :tIНрRИ.

1ІеНО1І
НЯ,

уроджена;

вмвер-

сечн.nК8 ;уро:,:жсне; fll!аз.зія-

вис"уиєl:tня

ce-';IШШі

(1IaЗ0впі)

vроджеиє.

паповерх

tаlI.ефа~'1іт
СОJJJJива.

МОЗN08НUЯ

еяuефа..,іт
:аабtйна~

484 ЕncерЬаlо«]е"",:"", еицефа..'101le,;tt, моз-.

~

485

нова нила.
ЕпсерЬаlотаІаеіа

uіяj

-

,Р(3).t·Яh-:аН1fЯ~

І

M03J(Y.

І

{дц~.ArtеГlosc]erОSlS) -

'

,

еицефаJl,ОМanя~

РОЗ)1'ЯNне н м'

, , '

('"~:І'оJ1iсй' ~erOnn~n$

eluoapтeplJT~

с.ередllочеРВОН(іИ~:JIJWI
(Довготривала) НІвсчиа.

463 Eetopia vesicQe urinarj1\~ congl.'nita-l487 Endocarditis f.'еЧШJН:l

'

моа·

заБИТІІа.

fl.tиа~· 4Sб EndoAtter~jtts

462 F...ctopia

rheumatica-:-eм~

с:vrаобова реfl)t8ТWIиа.' гиОЄо<

482 ЕпсерЬа1іНІ

пран. І

461 Ectopia cordis congwit3-еJ<гonіs серуро;хжєnа;

Єтруеmа

пі~ма

і

4БО Есtоріз сопgcn't.a--ектопія. зміщеність
Уро;1жена;
нєиамlе[т]ніСТ'Ь і

ця

Emp)'ema articul1-:е'МПl~а cyrJ1o<!Y
(-ова). ГlJОС,1Sfi."1ННШСТЬ C)-""{';':JОбоаа.

J

sypbilitica--t'h-mмa

459 I?..cth,·ma

::І:УП:lJНШ І> ГЩ;ЙОД~Q,,'1инн~сть.

шН)-рова висиn-; 48з Еnсерhз.Нtіs

м {Of'1ипха).

ектопія

Distоnщm hаеmаtоhium-n.воsуcrнз

;хворотна

12-ТИ11&301' 4б8 ЮСР}lап~і.а$іІ: A.raЬuт·...:... (:,.1QHOBI(;r,,~;
' (,~101!Y8aTicт..
ара6і_
(арабсьна),

двана;щnти-

"

смеllорея:.

448 Dyspepsia -

450

HIlPOH~

()(;УИeJIРЯ ')"РQЗУ

ЦУJфОВИnЦЯ

аШtiоВJЩЯ

, :nmRH.
"
Im06~т~, lЦО про Hf'r.ntptat дми nq..
Dy,cmetia--.різаqJ-Cа.
.ііЮА4.:щmя ..:rPa6~Mf nucЬAtrwHu~ul.
445 D)'sentєria :dnoebica.:..-різачка aMe~ 469 EJtphantiQsis Graecorum-CJIОН08{СТЬ
~Ba.
гreKi» (l·peЦt.xa).· за rpєцьЮl)UI ав-,
'446 Dysr.nt,eria Ьзсillaгі5-рlЗQЧка:. банц- ~
Тt.ч:аJ\1И (у N:UЗ; Е]ерЬ. Graec. є ріп.
~,ир"а; р. па.,']іТ]ПЧ!'ОIН:І:~ різ. uyроч~
nроJ(З3И)~
..'
.'
Н0В2...
'.-ю Elevatio ut.eri - ЗД8нг[ання} уразу
«1 DysmmorrДоеа-бо;з.ючі);{ісячЮf; ;ше·
~OP"',
~екиа
)-'Рззу afoPY ..
ність;

426 Dial)etes spurius=Diab." insi],jdu~.
n 'ЛШШ:ЬJiе; вер- 427 Dіа~jГ)""Нна; пронос.
:-.іння аЛНОТ!)'їtВС~ ~ерзjllllЯ п'ЯШtIJ,Ь- \ 428- Diat1\e-sїshaепипhаgiса-діЯТЄil8JфО. h't:.
'
вотечиа.. e~Hicn. до нровотечї,.
404 De1irium иетеns - :маКч:еиня п'яJ>РО80"reЧНtiй у:к::ааз;.
'
IШJtьне;
БL'1а
гарячна;
верзіння
429 Dilatatio 'cor<liS--ПOЩnРЄJiИЯ серця.,
п'яниuьне 3 треМТJННЯМ.
розщнр -С., ро31'nr е.
405 ОеroспНа - Heдoy)tCТRO~ иtтя)tНЇcn.. 4ЗО DПаtatіо ventricu]i--роотSJ' (рu3ТЛ~
розу)!ова С;Нlбість.
жіння) 11J..'1YHКY (IQ:...'1),пноu),
.
4об ОсшспНа apoplecticu. He:10Y~tc:rBO 431 Diphteria-;;J,I;IфТерія, оБМfiд,.

Delirium

ННЩНН;

,

,

423 Dеsсешus 'veginae-оС3о"'ИСННЯ nїхви
(Jlіхвове)" ОС'УНЄНI1Л прп:сіи..-у VP8~
зового.
. •
424 Diabet($ insipidus=Diabetnspurlusпун:росеЧ'JlІ,

. 44З~ Duodenitis'~ запа.аеніlЯ

аnserinа-'

Degeneratio amyloidea hcputis-nepe~ І 420 1)е$Сі!шus оvагії--ЗН1fЖЄ\Jня,я-єчнпtcQJ

399 De-g<"nerstio

,

"

Dermatospasmu5 = Cutis

>1-5"

Е';:DО<:ЛR»'ТJS

Dt;ODEXJTts'
~----------~~~~~~~~~~~~----~--~~-

444

418 Dcrmatomyositis -

n:рОХ).Іа.."1іОвате НИРJ<ове.

400

ІШ"

обве:Нша: JUКУРQгрпбчаrnc:n. ОТО-

ЧСН"'t

h("~atis-n('pe-

печНJJш;

'СІВ")'Ватєць.

.

Вl1.Вln'IIО1JРОВідНИЦЯ

Degener<.:Jtio adiposa

UJh")"рогpnБЧастіcrь

c~BJ(jBau; ц(:іа~'цrnй ~'1ишаА; Ьи-

.

'1417 }йIOОЗі\
Dennatomycosis mаrginatз~аермато"
щочена; 11. онраJіЖt9ана;'

De1,<rentitis - 33Q3ЗЄfJНЛ віztлі;шого

ПРОВОДУ

сj:внуватз;

11

,

се.р.::r.ю.tя.

ХРОНJ1Ч.fta.

eHl(O.... PJJдT~ «p~~<t

. '.

,

:

'

'1488 Endocardjtis aeuta vtrтuсо$З. -'евдо--

. Б'ар,:щт, сереД!lосердиuЯ" гостра·бtr '

І

роnзвч а ста •·

,

','

464 EctroJ>ium раlреЬгаru.m-ВИВСРЦЄI!НЯ" 489, Endocarditi'i асиЬ u]cerosa-euдoнap,
виsсртапкя оовін.
І
;tНТ. сере;щОС<'рднuя гостра 'В:врйз-4б5 Ecze.ma--ЄF;зlц]еяа. оо:ипна.
І
нова.
. . ,.
.
466 Eczema mагііП8tum-n,,'зІI:t]t~а ото-- , 400 Endotardit~5 сЬronіса - ~JQОиарАИТ,
че.,а. е. fщраЙlіОВ3118. ~. о(}вє,де,ш;
(epeДHOC(']'~.,I11A
,.--роп.ич:иаJ. Aoar?oC)tnJ:"\ ()Точена. о. онрайнована~
ЧЙСJlа, Д:ОВГОТРН»Q;Jа.
·n. обведена.,
491 End~rditis gonorrhoit:a _ еи.понар..
461 Erzcnta $)·рhшt~з--(':НЗluJем.а праlJДЦ"Т збуроnнй; сеРfднос:е~иIUr зб}'~
цьовз. ,otllD1:\З. пра\lЦЬOfS.~

роаа.

".:
.

16

ЄХDОСЛRDІY:JS-FЕВRІ$
----~--------~~~~~----------~--~,---.

492 End.o<:arditis rheumatica - ~ ..:t~~p. , 522- ErosJonu,,:щт. сере;:J,iJОССРДИUЯ- PCDma-ТJlчна~ І
'уразовоl.
с.

:tO)lt!~S3.

493 Endoeervicitis-за»Id:It~НlIJr С:ШЗII~8011
оБО.'НШЮt

~'pa3(iBoI lUИjіЮJ, сеРЄДІIО·

Ч~З~ЩЩ1l ШИЙ"'І.

494 ііпdоmеtгіLi~IД(і)tЩI!Т,

морги

уразнltU1l.

І

c:nteritis

l

ста,

.1}ІIКОВ8.-

ентероліт;

заГ~."ІЬШ1;

заг.; з::tвиг

И.

:

чt1пtя;

hif.,a. '

втратз;

нутр.

.

ранеиjсть.

536 Exukerati.')nf'S

"
.

517 Epipl0iti:s--спіплоІт. чеПЧ~IШUВ:, за~
па.."ІСIЩВ

чеllЦ8,

519 Єріsраdіа~піспалія:~ ),,"І1б.. рО3ВJIТh1',

Н?-"1ІI

РОЗТУ:ІІШЗ (вічно) ссчовo;ty

І
11

ЮСТl~т!.ся из СШШЦJ ПР}"ТНЯ.

520 Epistax.iS-.tфовотеч.З r кровотіч НОCOBa~ НР. з носа.
1·
·521 Ef,:)sїОПе5-ііОШ)f.орm, noUJ?lopa, на·
тертя. С3АIIО.

!
t

'

542 Febl'i'$
54з

gaStJ'iC3-uш)-нновз ;mxo)ta~

ка. l1L"1-:УНІ,Ова

П})(ШЗСНJIUЯ'.

Febris Їпt<'f'rnіttепs--пропаcнnIUl. ТPII_

сОВ'ШЯ, трясuя. поганка. ПЗ;lJQЧИЗ,
:lихо)t3ИR3.

То ч If j ше:

(общ.
ншsш.r.)
пропасtіНUН.
:tMJl:c.rnaHJ\-а;
(с
оаноба.tfU) ТРЯСО'ВП~

1І.Я',

тря<'uя;

(при

аабм.) П3.'1)ОЧRa.

otтpoaaptшt.

гарвчка;

(n~pe-

,мt?ІСН. лur.) пропаСJlНUй переміряа.

перс)\і'.1часта •. ПСРЄРI1Вчаста; (uзн,..

PUтt.:tbHQ.<t) rИlТЮЧ1:а. rнітюха' (Atu.-

IЛk. IЮЗ9а,нuft). ЗН)t1tпu.я:, u1іndи п.

,,,ганщ'l.~ тітка" прозіркз, Bepeтt1tH~1tIUf...

"

,

СУТ:І<>бо1ШЙ I
(масн,) с)тлобоа.вlL8·
1'·орбнОВ"'.J.ЧНЗ, 6і.,иЙ оп}"х cyr.лобоIШ:6:.

.

Furiicu]it}s -

,иа('і"нь~а.

1.583 Funieul1tis

:.r:.l Fillaria mеdinеn:sis-ф:k,ярія :WСДИЯ~ і
CЬNa.,

Фі.,прш 'nін:іЙС1>RЗ;

'

фуНіl)3.·Літ;
~

).10туаИIlЦЯ

.

gопorrhOJСа-:'1ОТУЗUШ1Я

585

.

Q

"

'

•

Ga1actocelc--ra.."Іанroдe;sс", торБШ:Jliа.к

)tО:tочноІ зало:ш (m:tш:.ЮІ).

Г,'ШCnO-I58б Gзlаеtur1а (~. ~lurlаhо..'1ОЧО(;ЄqЧЯ.

ч01і3 в,ааш Ji:P:\Ta.nX Т:ІІН:ТЮЮВ

(Ne--

587

Gз1асtоphОТlt1S рuеrpernlц·--га,n3.КfО--

,_ ФоРJfТ ПОРО;10вnА.
'
558- FЇ1laria snцguіпis-фіlЯРЇЯ RРів'яua; І 5s8 G-a1асtоttЬое.а->tО,:Jокoreча, m-,аh"Тcr
matodes)..

r;шc:rmОI\

uwo

poдrm

иебіflВJIJ

Fistu1a

3:

J>'33Clf Nematodes (8аma:roдsтb 11 1:роеі лю-'

уро:ажєва.

аni--норипя вЬ:хілнш~а;

Н.

~ВIlIiОБа, и... J1Шходовз.

563 Fm:ш

'ПРОllаСIIИWI.

аінпя б;)нсI(aВКОЮ.

581 Fungus artictlli= Тuшот albU$---{"J'нб

і

ЖQвчева.

l'3ря:чка,

5(8 Еріsc1erїtis--<>піСl;.1ерпт,' НЗ;::J.БL1ьчанпця.·

СВПНD.

561 Fistula ooUi

F~br1s nаvа-жовта гарячна. )h'ОВТЗ

541

репа у иаР«ІИreнuів.
ісt-us--nораз~а 6.;mсизвною;
і".,исU8ВИЧн.иЙ забій (вдар), вра-

55б РеЬІіІ "'шоlosа SЇЩ Variola--npo- І·
nЗСНИIUl. і.іЗJJ:ючка :віспова бe:.J В;Ит
~

'COk".

5з9 Fауш~-nаРXR1 Ш()"~і~
54{} Febris ЬШО,sз~пропаСНltЦЯ (rзрячш)

.

рлчЮ\ lJ1КаР."1яmнва~
з6}'рou.
.
554Febris tJ'aumatica~np()Dacн:uWl~ па- і 584 Furuncwus
(Furun~lo$JS) - ЧПРЯІ<
.'JOчliа тр3:вм:аТ1f'lЗ3.
;
(Ф)"Р:уи .."У:tЬО3З}. 'JlfРИЮS'я~заЧНР(Ч)JI555 Feblis ~рhоіdеа--rзряч:ка тифопcr r
в;ння, ЗЗ(О)ч.ПРЯВЛ""Іість". ЧПРЯ:КУСІ}діБВЗ 1 пр. 'J'Иф[ов)пC'f8.
j
TU;:ТЬ~
.

5БО

~

5з8 Fзu',t lцріna--Dовч.а паща, во.вчнR ПИ~

_

5)6· Ерірhога--f;,,"Jьозотсча.

, .

рея.'

соngе-піta-ttорвuи JI1'.1tЙ-

на ypG::tЖeRa.'
5б2. Fistu1a dєoti.s-ноpUПЯ 3)"60в-а.

ducti

.

)J,еРЛt(:'fЬ, a}lepni."Jicn.~ ~

.590 Gangraena
'І

, .

h~rоіае-)tерТВипя :КВЛИ~
3!>1~pТtIi.,ic'rь ~"m.
•
Gan~ena hUШldз-а)lе:ртві;zJСП:о мора,
)iep1'mtWl )tO:h-ра.. )1ертвиJVI

591 Gangraena
592

І

..

ГНlf."1ЯВЗ.
'
59з- Gangт-aen.a. рharyпgі~еРТВИПJlJ roр-

.'

.1J1Н3 .. )І. rор."10ВЗ.

5fi4. Fls[ula JnteTCO$talis-цор.uuя: !dіжrе--

594, Gangraena pu1monum -

5б5-

595 Gangraena

.

БЄРна; и. ')S:hn-ребровй.

5бб

Fistu)a

шашшае рцеrpєrз)іS-JlОР1JWI

Fistula

perineі-пориuя переміжжЯ'.

(raигрена) :xeгeВU8.

ШJпьнова вородова.

,

5ff1 Fistblarecti-РОРJlnЯ нутющі; В.ІСУТ- і
5б8-

,

~

ИfPJ1J8.

Fi'$tnJa ~tо-vаgіnalis-в')rrnnя: )o,")"Т~
чичвcrпіхвова.

Fistula sacci

'

І

ROJ'O ~PDJI.

510- FisLuIa $te.rcmaliS--ноpnця ка..1ОВ8., :
571 FistuJa uteтo" ЇпtesUпзJіs - норицЯ і

.-

500 G.angJ'aena

m

1\

~ePТBttЦJI

поза.

'

siCG8-vерmнuя суха.

обо~і."1Ьва,

,"

'

Ва)-nan~

мер'тв., ~єA-

,'Wvae-.--:мерТ8fJЦЯ

);іти!: (соромьВі).

599

.,..еpпrвци

l!Ієnіlіs--меP'IВltUIl'cтtI.))еЧ3.

G3ngNena symm.etrica

398 Gзn~епз

І

1аcrimа)їs-яорпця с..,із- І"

~83ОВo--EUЩІ(()U.
~:"PKtula Шеfi-...нoрпnя'~а30В8.

"

cavi -huссаJl5-nlиrрев:а

РОТО80І дyn:m1Вl.

St~поnij-flОРПWl Сте--

itoBoвoro провозу

.

589 GЗПР.'8eD:>.-raнгре.,з. Meptвll1.U1 зз·

~ Fissura раlзti солgenіta-lUi."1II11З піК~

s:л Fames-rо."ІОД, ro,."JО;J:30'ВЗПМ.

Fгасtunt--.3."1а'Sl. 'io."10:М~ перелO)l~
Fr.lctura иааіі---;;..1Юt че-реDа~ .

578
579 Fпсturз c.rnujj neonAtorum~aM че-

дини. є.о;щ t:nрuчuн-чют ... v>робu).

F

Еріdіdуш!tіs SУl'hшtїса-над'ЯЙКОВИШІ СIJФI."І1Тllчm:•• лр:шuьовз.
Еріdіd}'щіtіs tuЬегсulооа-u2:J. 'яjiН(І-

еП. чаСТН(lВ3.

со11і uteri-ранкu' на

о'\"аlе- apertum--иезрощенШJ

ЯЙЦIOIІ3-rото вічка (опору).

580- Fulmine

ntrниlUJ. '
Febris. рuerpe~lis--пропаси:яця п.
роаоа41, гарична {пааючна), nор.

('. aopOТDa~
553 Febris sta:rlatinosa-nропаСtШUЯ, ГЗ*

~0801 шийк...

ВІЩЗ збурова.

сов:овз,

~

І,
~
І

571

;J.Oвa~

(o6jo--

пшйuі Ур3З0вій; впра"чшсть ,'ра.
;,овоУ шп1tНJt; {оG)орзиеllіаь ура-

510 Epididymitis--Н~·аЙновиЬ.а.
Ep.ididymitis gопоггhоісз-иа;J. 'яйно-

Ерilерsіз JасkSQn'з-епі.11t'псія Лже..-

нз-

.

5з5 Ехuшrзtiопеs:-вnpззчатkТЬ 1

crЩЩННН! РзБОТН"НМ.

"

вnросто" пран-

пружеНН1і.

(t."Ulg.) про (Jt;Іб~ щ" %орі на
lf1Ozop06y: СШt:КУН (ч,), CllИh")"Х3 (ж).
~ Enuresis spastic3-(!tЧQНt'С'I1)JI:'.lання,
ССЧОН€СТРЮ13нїСп. [сjкорчове (·а),
СТ1нжове (-3).
,
5Q9 Epbelides-.a~С(!Й\іh"И~ Вif'СНQКИ • .nа-

Нt1Itiч

верхньо.

..5з4 Ехtепsїо-розтяги~ння~ рОзтя,,~

ну;

515

ласвsщя: 1ta."1hTi~R8.~

550 Febris mUJa.ris.-.QропаС1IИJVl потооа;

EX,ostosis s.~-рhШti('а--С:t,'3QCТоза праv-

цьова.
иіСТIiОВИИ
ЩОВИЙ.

n08iH(Ц)~ пі.1.вернсння повін.

чор.на

ЧЗЙЮfЙ,'

576 Foramen

1

54s rebris Jactica--пропаСiJ.иця :мо:tочна.
549 Febr1s maltiensis-ме.,rrОНОІЩis;!, про-

.

еТОI<.

,501 Епшesі! посturna--сtчоиеСТ:,?Ю4:8ШJВ;
сечон«:трщцаність .1іж:ковз. )" .з.іж·

ПЗ.::1:tвиа t пa:t~'чJ>8.

пасиnиJt

in[t:r;nїttfl1S terti.. пз-пponnс~ J
JШ1J.Я
DЄl)е~інч.
(перєривч.)" тре· І
ТJJЧ.Кa~
' , :

531 Ехепсерhаlіа--сt.-сенцєфа.llія.
532 ЄхоstО$їs--eJQOст()3а~ністROВИЙ вирcr
5ЗЗ

Epi1epsia~ni.:'lI~ncjR,

здертя

шnурочЮl.'

3_

внuз Т(lрБJ{'ОАПЧН3.

quоtidіаna-про-- І
псреяінчаста (пt"рернвча- І

Febris intamitten$

аа) nюзениа; иеВСJfПУха.

Ч~ вуа-

сечШlI>O'- N)7»StЧнcr:п' з30Вcr

IIОJ,1Шur

.552"'FebIis recuпеns--rар1lчн:а поворотна;' I1 582

Entеroтгhаgій-ІФОВО1'єча
l>!іUJJ«)ВЗ.
5(х) Enиоріиm . раlреЬгае- заsернення

505

ІlрО- І

гJJ.о6овнmи.
530 ~согjвtj()----еf;СI\ОJJіяцjя, візшКУРІо)~

:КI1Шh"ОВНД

зРУШttJНЯ

п()тайиа.

347 Febris

nоdosum-ерuтеяз BYa..U·
ВУ3.:1иста,

пере~iuRоіа

55}

!

І::RШХОВНWI

-

Entf!'TOCi:le-Єllтсроце.'J.е,lі11ШНОВ3

трощів

514

мб

exudatiyum' тоlНІотте-

червонівна

GЛSТRJТJ5

528 Erythema simplex--("рН11'Nа звичаА-

504 EnteroptQSis Ulй,'еrsaJis-поруха НУА

513

nош-

l,aTePТJl

пороДове.

Erythema

;

намінепь~ Ю!~"ІОВIIЙ ~MiHЄl1Ь.

512

пош!\&орн,

ПОРо;Іові;

_

JJасtmЩt Jrept:J)]lВчаcra потайна.
.
піхзОВ8..
.
. .. "
Febrls іпtertu11tєпs quartana-npo- 574 1"1uor albus--бl."Jотеччя;бцЯ'tИО; G1."Jl.
IlаСНUПJlJ JlеРe)fінчзcnt (tlєреРJtвча· І
),n."Ізам О.;ІІіА І\Віт.'
.
ста) чerвеРТЯЧl<а~
; 475 Folliculitis simpJ.E':x-фо.,інулn: 3В1Іі"

545

Елter.itіs mcmbran"cea (диІІ,
СоШtа
иа, червонівкз звнчайнз~ проста ..
mueos.a)-IШWКОnШІЯ П:lівчастз.
,529 Ехsгtlсu]зtіа - е:кзарrnНУ*"ІяпiR~ су·

'503 Enterolithos

5І І

.

,срн!~з .пр·осоченз рjзноврдШl:, чер-ВОШВli:':ІІІ пр. різнов.

сз1.atГl'1а1іs-юtШ:КЩШ1JJJ ..а- І 521

М) EutегШs [оЬстсиlosa
ГОрБИОВJtчна_·

502

f)НПЮ!

52б Erуthеmз

499 Entегосоjіtіs--eнтеРОl\озіТ 1 кuшио&lt~
ця 060.1.0801 ЮШШИ t обоlJ.ОВНЦЯ.

IШWl

р.3нЮf на

рарШа.е рцerрerаlts-eрозjJ

nopO::1oвt:

MOprн

пиliЮJ:

ендопеРш,арднт, І

тара.."ІЬН3.

500

f)Jшюt

f'EВHIS

544 Febris ірt~іJ.tєn$:-lатvаta--JJр()lІас- : 573 J(istula '\'e:$iCO:'J"eCto-uter.о--,;;аg.inаl~

-ш. ''Y~~ пош~

ПОВ4І'рхові

524 Егуsіреlаs--беШНХ8.
.
525 Erysірєіаs рuєrpeглJis-6ешнха"nорcr
nова.
•
~

496 Endometritis pucrp~тa)js - СЄре;%НО, уразrн]и11Я nopO;J.QB&.·
498

ПОШ)lОрИ

Y-t

шийці ура.;юаіА.

урЗ:фtJиця з6УРОВI}.

Е~dориjсагdШs ссре;tноосер;utЩl.

соШ· uteri--epoajl ШНЙtpl

ш.

'523: Erosiones

' .
cePe;tIIO~"

495 ЄndоmеtгШs gonoTrhoica -.сtР~;ІИО-

491

-

'СОІ»"

, .

'

Gastпlgia (f:!. С;г.гdіaJgiа}-rаctpa.1Ь-

rш, 6і;1І; ш;ryВ}(t)8иА (НqJtЮluit).

Gзstroectаsіа -

.

ро:пат ш.,увновпА.
Р03шіР Ш"1УНROВАА. '
,
601 Gastritis (~. Саtaпhus vепtrісtJJI)-:-m.."ІУIDCО8lШIl. _
.

m

2

,1:.;8,-._-;_-----G~л.-sТ-n-'-Т-'-.--:.-НАЕ)lлТОРхЕ7v-"-0т-Н-"-fl-А_:_x_-'-_~. __- - - -

?'бll2 _~щtГіtіs рt,Jeg!l~uli()$а-w.:іУ"hОВuns
Ф-"l(.Т.!4(}НОВО1; ШЗ • .~eXOl:la.
'
suЬmш:6sa -:- Шо1унпо1tnця
. ,lІі:tt.:'Ш"'QівЧJlТ2., . "
. .
.

6113 ,Gilstritis
.

w4

GasU-uсо1іtis _

га·

Gastl'Mn'terJtis -

cтpo:к(),.,iT~ lu."J'lfJIНОоБО;J.ОВИlUl.

rаСТРО;ilУОд.еиіт.

6Q5 Gasl.foduoderaiUs -

3QIJз.,еIlИR
Ш-1УНН:У '11
J2-mпМоІ
Щ'1UШJ;'
lЦ;I)'IІИQ - 12 .. nша..1IВNО
J!НI.,I.

{іОО G::tstr~nteriti.S (іІ.

Саtarгlщs

gastro-

inteslinalis) 607 Gastroht'patitis

ш.1УН.,О- I>НIЩ(ОВІПtя.

608 Ga,troptosis -

га",-ТРОI1Тооа!' ш..Ч"lnіО-

ГЗ<::rрorеtffl.ТИТ ~
lUЗ~:tI:КD~lІечіll [:КОВ )лля.
3:IH~lr, ~)'щепня Ш.'У"kYl ap~ шлуи-

.

.

"ове.

609

Gаstгоs~аsmus-rастроспаа:м~

Ш'JУll

БЗЗ

_ Urethritis

4)5б

{!o~

.fJ57 Н,й:mаtьsalРJПХ -

зб)""риЦІІ, трапер" Сt\Чів

ге)tOl'rоо:хьпішсс;

~ H8ematuria~eNAtypiН. иРово<::«чя.

Gonorrhoea: utегі--)-р3ЗШЩЯ' a6YPOBa~

-659>

б34 Gonorrhoea vugiue-піХВG1іtlWl .збу~

.

.

t-~(·:.tшаtШ"іа

lіОО3,

rепаНs-rе:wаТ)'ріи:

Наеmзtuгіа "\"esieais--і'"С)1::1.1)·Рія ttЧ

·660

БЗБ Gonorrhoea VUl,·а~-.соро!«ітнrЯR]НЦЯ:

'ббf На/.'mор.:rісаrdіuзn ге.\JОJIСРПнар
.1щ, нроВоot:tРД1J. ()('ердн :кроа"Янє,

t!'!NOBa,

"9tшlUl збурова •

збурнlUI copO)l.iтнi

(вудь- .~.

ви).
' .
631 GranuIoma Іопвоідеа - граИУ;JЬО:м:а
гр.иб~ста; . мін03Q грибчает.а . tta
Ш:К;УРl.

б38 G:rарhospзsmus -

шtсарський C1iO~

IІИ~РСЬJ:(а су:цоиа~

.
t

<)с.

Rров~псtе;

осеРJ1JJ!t.Я

.

Haemoptysis

641 Graviditas tuЬзгіа--вагітність p)"r~

.б(jб Haeтopio~

642 Gripp (ди«. lnfiuспz.a)-rрпп, інф.'})о

f:НI. Haemorthagia-1фОВОО"СЧ8*

Gcronto:xon (Arcus sеПіfis)--ГЕРоtnОІ.....
стареча ;:t:yr8, З)\tутні."Іість ро

І,:он;

у ~етарих

613 Gigant і!:tшus

"ігаИ'П13М;

Be..,erell~

І,'ькай ~piC'ТЬ.

6І4 GіпgіУіtіs-заnuснJUl ясен, яенlев]
lЩ1і.

Gingi\'Їtis mсгсцгїаJis _ ясп{еВ]lЩЯ
ШJfвщріб.'}:6Ва, Я, пШ80сріG.")яна.

61б Gingї"itis

ЯСlІlев]иuя

scarbut.ica

Сl'0рОО)о'Тilа. Н. гии.;n.цева.

611 Glnucomfl-1'.lnS.RО;uа:; зе..1СШl 80да.
618 G1()6sitis--н:mНОВl1lU1.

619 Gl),kO:S1J1'ia-г.'fіNО"4УрJя,,'".'Jіш>ЗосеччJ'L

gOnorrh·oica-но.lі»uсуг..lобll

г;tобlЩЯ .10~щева І'остра.

624 GOIIЇHs ~ tUЬЄ..f:.ulosa-J>о:tіиосуглобll
ПП

Г(lРUНОВJlчпа.

625 Gоnоrrhоеа--гоtlорел. Зб""Рl11U1.
626 GonorrhoЄA artiСUl~tіОПUПl-f'оuорея~
"БУРIIЦЯ

С)·Г.'100і"В,

збуросуг.~об)'ЦR.

6z1 Gonorrhoe.'\

36.

c~'Г.,060Ba~

tоnjипttі\·ае (дш.

norrhoe8)-сиіIНUItlВ збуровз.

ditis gonorrhoJra) -

ccpe:{itOCCp;wlUl
зG)"РОIJЗ.
'.
629 Gonorrhoc.\ epidYdimis (дім, ЕріСі\.dinlltis

gOHOrrhoica) -

"'»I1Я зG\'[)ова.

над"ЯНКО-

-6ЗО Gonorrh~'n g);щdіS·Р('ПіS (balaniti.s)жо.ч?;:tlЩ1Ift ~G:'o'Foвa.

nагітипх~

ПРОйО1SИ;tUВ

:мозкова

уозочиова

'б1З Ha~morrhagia

648 Haematoma сауі t)'mрзui-J"e3tатома

-614 Haemorтhagia

lІаростень

вуха

lіоІ ~о.йхи). h1)Ов і ЯJt вуха.·

б~жбеllUево!

J'l)·J1.""'І:НПП

пров'ях

рост~пь б. :І.

'!>i~TO)la flасjIШЬОВО!'ОЯ~'30Чка; ){ро

4s17

651 Haematoma spontanea--гематома П~-

-Q78

a'ltJ;

.

обо.'ошш

(яtн·.а)~ г •. піхвївЮJ яєчиов.оІ.

~9

,

ЮТИ).

б.54 нa~matomyeJia (ди«. Арор)ехіа $рі
:oal1.s) - гсматоміє.lія; нр""ОВОВПЛn8 у
сп:ишшА МОЗОJi; аiJOn.1Єh"СШ CnnВI:ІО

;\І03J{ОЗ8; rpeuь

спn:нииІІ.

.

t}.')5 Наеmаtорnеum.оthоrзх _ rЄ»а1'ОDВев ..
. .)!оторак;; ПО8ітрorР)"д""tR кrюВ'Rне~
п. нров нсте.
.

gJ'3"іdaгum-хровоте

.

вЬ

ТРЗВ,"Ш,

lфовоіш.1\іВ

33~

-

liaemorrhagia

umЬШеа1іS-JфОВОВJi':

'"

~ Н::tеm6гтhоіdes-rемороl1п, о.ХО11.

-681

OMalla~

}tapA,

ПРП1ЩD,.

.

()82 НеlrnіпtЬ1зsіs-J'JIИстяпа.х.ороба,rли
Cnl, 8) Таеniа есЬіпососcus. hepatis.ехіIIОКОК",

nіп'ЯИ

:п)'хирчзстий

..

Ч-ев3.

nе

чі"N01SltЙ. б) Cestooes- r.::JRCnl t r'nJJ<:тююs
смужчасті~ r. етріччаcrі"
(іJ!I1;хчйсті; uin'"Stf,"""JJ. 1'1) Тrematodes
J"~,ncrи, Г~lиетюЮf єсунпі. г) N'~ato-

-Cu:-

ня) UРОN;bюrnй 1\овrочаСНltй;> ааТЯ?R~
IШЙ,

довгotp1Ш3Ш«Й:

Шfроза

nеч.н~

.

)~.

695

liе""tШ.

int....utialis h)'»ertropbica

печhtl-OOSUWi

.l:Jерері~на_

промі~а

буйва,

'.

69fi Нера.іШ. р".reпcbymo.tо.. (d!f/usa)

{диe~ Atrophia bepa~Ii асоtз.
fJava}-JJечiвtroe.nця М'ЯJ<YШна (ро

.acuta

::J.""D.tDчаєra)... po3D."Іиввcta гocтpa~
rн(tЙова.

nЮЙOlm:R

,

печїtlJi:OВJtJU!

691 Hepatitis pu:nilenta -

nечіиlЮВ11Й.

..

&.;18 Jif"~titi$ sпррurativa--дu«. Н. 'Pttn:I.
leD1:a.
' .
б99 и_titi., sn>hilitiA:a-'Dечlю<ови~
правцьова.

100

Hetui.a--і'\~39, nш.а.

.

71)1 Hemia зс:qШsіta (ерір]оіса. c.roralis~:
Itmoralis. - іogпi.nalіs" lumbalїSI" оЬ
tШ"йtoria JI ииm.) - ки:ta,
Т'Иаа
npв;tбаWt,.
ПЄВЗ,

HaJ)utinationes--rа.1ЮUШlзціІ... _Jla~

.

Hepatitis bi1.ibJis-печінІ'ОВI.tJUI жов-

-БQ4 Нt-patitis iuterstit1aIis cllroni~
rbosis hep."tis-renаnlТ {nечІН}(ОВВ:

gJaud. supra:rena1is-

,")[18 у n,'neuь, нр. П'·nUflm;Й.

Я~ti3

65з ~ae~toma \"\llVЗ&-f'еМато:ма соро--

rе;\tорші.R

-мозо:к.

біЙJШЙ,

......'" liаешзtоmа .tunicae 'V"ginalis testisПJХВОвоl

cert'belli -

Н:totmопhagiЗ retіпаt--ИРОВ9В1L""'І:ВВ у
сітl(івц~: .
Hnemo.rrhagia trnum.atiса-}.. ровови

;НШ

за.,ежna (безk1pllвідна); ИРОВ'ЛU1f1і
R~ опух безпрпвt:шltй" не 31іать '3 чОrо.
гематО-,:аu

пзрож:tевПЇВ..

н..1етаІОШ~'е1іа ~ lФОВОJ"eча я cmш-

Rровfян В. М,

650- наетаtomа гetrоuterі1Ш-ц:ров'я:ний
опух (ло]заУР330ВtJ1і .. КРОП'ц' (по}
3й"·рзаОВ1fЙ.

v

!

~5

649 Haematoma funicuJi spermatici--reHapOCnlrbB. М.,

)JQЗНУ.

ча у вагітнпх.
Haemorrl1agi. int('SLilla1is-нровотеча
;) lЩWОIi; Н. 3 Ji"ltшнівНltха~ к. Ю1m м
ніВИJ1RОва.
{яб Наt>morrhаgіз mе<:luП.ає -spinalis др ••

бv

Нt!шірlєgіа ~ti(:a іпІаntuш.....:...гс"Мі~
паeriя: Cy;:L())U13. д,u'I.fIЧ3 1 nарал.іаа

neчiшat_

69з

)103-

НРОООВUI'';ШJ;) у иqдцр:кову З3..1Q3y.

БС1ЩЄ801 ДУD.1И1fИ 1 нров'нн:и:n, B~~
в ЯlшЯ

)10В.

•

(8уШ

-НРОВ~ЯНJfЙ

:кровоnча

.fЛ2 Н:~eтorтbaiia coniUl1ci"at--IiРО80Вn~,
IJJJИ8 піз. сuіЙIiЮ ,сло.лучию).

·641 Haematorna ашісuIaе=оthаem.зtоmа

п~ра.,їза 0JIВ6-

.

бічна.

6м. flo:par adi~pi."'liCfЬ печ іннова .. іt,'fФпа печіИЮl.~
.
69z Hepatit.i.s.- ПЕчЬшоI;1iНWJ, заU3.;"1енвя

partum--1~p08(t

Ha<:mOl'Ihagia eerebri neonatorum--

~J Нєamопhаgia

rЄ)tатохі."l"yt)1я~

ant е

поl D0З10ВUQИ тi.1.a.~

nkшt :~фt.t8(ІВИ.:шву в. гo.nоввиЙ )11&a{)K~ пісзя anon.пе.кеіl.

n:рововп

Нacmorrhagia ссгсhri-rС)tорагія

геморш-ія.

n~о,.tOJI(JЧ(JсечЧ1l.

Вlе-.

б'L8 Gonorrho('11 cndotardii (ди•. Endocat"-

у

;JorOBa.
Hona~

~O

опух ЯйЦЯ (Нtчh-а, ЯЙJ-$).

64б Haematochylurїa -

UЯ ~)'pOBa,

Gonitis rhcum1itica· acuta-но...""'І:іпооу~

h-РОВ'Ю,

.
б45 HaematoceJe--гe)tатоu~е~ нров'ЯВИЙ

НОСО ЄУГ~lоба.

Gonitis

б;;Jювачlfа

·Q.'lЮВОта кров·я"а.

6:ІО Gоnзgrtl:-гонагрn. аРТРlfТltЗat h"O",iH-

621 Gопіtіs--гоиі1'~ нміНОС:УГ~1001tnя.

геча

'"009

R
644 Haematcmt"Sis -

дw • .Нает.

JфОВОВJm..'Jn"В.

..Q68 Нrtcmorтhagia

ll:13.'ЯСТ11Й третиєвn~ пра1:lЦЬОВИ:К.

'

,;tю;:tеА.

.щ:і'~

енця.

.

HemipJeg~eriR~ парал.іза ~

::);nrобjtnw Є""C"'!ЮJ(ВЗ JШ'rИЧ3.

tuberculosa
])tysis tubereuJosa.

643 Gumma sурhШtіU--Jj"1itа пранцьовt:.;

1JЇ830Р

І1аьнрутова •

щ() ВnвipJ:egiз ~C(!rehirilis РМ! hatmorrJ13giam -гешпаеrш )lОП(Овз. пі<:'1Я
h"р()!ЮВ.t.r&иny; naра;ц:іза.
однобіqва

HaemopWё (ди•. HaW10ptysiS)-h1Ю
ВОХ3РJiЗIIWJ.

.

НQВЗ; в. трубо.еа.

гіВНlI S~'JСНЬНОЮ ")оТОЮ по краю Jj

689

tUЬ6"Сu}оsз--"ровохар

'

"'),9.
.
'.

.

б8"і Неmicra~rpeпа~

688

.

ШQlіОПСТЬ ;і. ),Q.1НfОЯ :всередину.

Gr.i\>;di1as ехtrautеrіпа _ вагітаІсть

r~іанопсіл;

fнаJп~ніС7Ь

:на»:ко..їова.

Н:Р08 ·лета.
~.H~eтopbilia----?'eМ04Ii.,i8~
JiPOВf/J:n. (»}іСТЬ вроД,жена:
.
.()63 Н2еШ!Jрtуsіs НрОВ0Х3):):каЯRЯ, f'З~
liJ~.lЬ З кров'ю.

(Гpiнчnf""},

'xicrь;

Iф()В~JUlа"

oculi;-rnиCm.

()'UЮІ 6аКЬ1Ql.
• .
Н~Jоріа--t.")"'Рlllча с.'JІПО7&"

БS6 НemіаХЮр5J3 -

нанил rоj)б:К08ПЧIJt'!.

cxtfauteriua)---ваГЇТuЇСТЬ ':tepeBH3,
[ЦО]З3УР3;;10U.

685

нровос:еч'і~ сеЧIUllіОDe.

'665

,'arum-I1ЮФJr8;:JЄЮ1Я I,Їг (иоru)
нодіНО)1 (~Ь:Мii) на (4Іо)&ні у Jt.lllШ(JНО
гість <3 кміllО)! на[зо1вні.

ccj:·нrш. печі1l1WШ1A.

~ HeJminthias:i:s ЬоІЬі

JЩV~

h"рО1НХ:ЄЧЧЯ НJtpHOBe.

БЗ5 Gouorrhoea vesicae urinariac-С(:Чии
зБУР0за;

dcs

.liРОВQUU::Ш1S в Ура30ВУ тр,,·бу.

ШIЮ».иWl зБУРО1іа~

P(W3.~ 3буриWi піхво.еа.

{(».рі.. ...~ttkу)ostоJПa 'duode-'
naJe) - г.:mсти.. rJ1НСТ.юхи ОЬ1))'І"аі.
An.ky)ostom~ dnodt1131e (fJutl~ лn-
тУ)_
dпodena).) аlllх)нілOnОJLI,

Haematorrbachis - г.(:")sдтopaxic; JiIlO'"
'1i:OB1f.l1tB У Х,Рt:UіtИ;КОIШIІ Ю\Uaл.

б4О

611 Genu

62з

uretra~

yalgum-БUJ~Рltu.."Іеннл ніг (НО"
ПІ) H~.1itlO~i(-b)I~I) всерСДnflУI" х.::tи

RО»"Й:~ ~'ТIIСЮf w.:1YНJ>Osi.

б22

Gouorrhoea
norr:hoi~ -

-ш

61:0 Genu

6!5

11.... •

639 Graviditas abdorninaJis (дl[f. Gravid.

H(lC1;;OPIl~ Ul."JУНI{ОМ"Цf:;IЩ. CRОРЧ Ш,lУІ.

612

631 GOJro:rrhoea testicuH-вlіХОbJfЦЯ збуб:t!:

19

J1ЛЄЧЛТОRRНЛСНІS-КER.1"ВS.

здобута

(чеп..

uаПUН1fа,

попе

u6yra,

стеПJова,

реь"'0В2 ~ ззтvЗ}.ва Й ИfJші).

- .-

702" Hernia с~tз (сеІеЬІі й JfЩU.~
ЩL'l3,. m.,'13 )-poд;meвa,' nрнроджl'1tа
(,.""'.... jj .....".).

'юз Нeпda

nt.eтi

-

IOma"

rвла

УР;3-'

:юаа.

704 Hapes с;omeaе-герде-с poriв~" П)'хвРIJ.3ПQ1 -р0J:iвюl: ~

.,

.7Q5 нєтpєs siJnp1a--..:серпес:1 D)'хмрqЗ11?Й.

, :.

нви PES .-1lУРЕ~ТНУ'RЕОJDJSJ4US

;J),шай. :3W1чМI.JtI'Й, пухнрчатна

701

_*

пухп))чата ОСllПка

Нстре!

sурhшtісum':"'герпес

ш>оnн:В.
чаТ.....

I1~ХJ1РЧ:3ТNа

ОСШJh~.1

пр.;

З8 .•

npnllП:!!'Хlірw

(висиш.-а)

П},иш

SJ.S}-tIодосуглоб"lІ.

tош.uгапs

Herpes

(Trichophyton

$UТЗПS)--СТI'юJtєu.ь.

.

іоо-

734 Н)'дГОРі Ьursае-'рfаераtellarіs-водяи"

7з6

.1 ~ НРУГОІШЙ.

710 liiatus

711

spinalїs сопgenіta:'-РQЗ3ЯВЮЩ
хребlтJова ур,о.;rжена.

m

Ноmіс.dіum-забипя~

738

ЬСТ80.

71.2

згуба,
,.

вбн~

Нотісідіuт огнt,трtльныl. оружие.#
аабиJТ.R. :J.ryua~ 1«)ІІОСТВО
з (:a~lO
Па..'1.!>1ЮГО :НШРЯДДR.

7)3 Hnmlcidium

-

ментами

IJС1'ВО

режущ. и· КБАЮUJ. VfЩnРУ
;щ61fJТЯ 5

рі>1~>"Ш~

та

згубз.

}(о,аЮЧИ:\1

~H:HTOM~ речs!о\н

714
715
716

Ногdеоlum-ЯЧ}1ЇIlЄJlЬ,
lt)"dгагthrosі~одосуг~,об·я.

717

Hy~tides ссreЬгі--гЬатИn.и :»озму~
!l.!.о;шові (П)'Хllрчзсті Г.1.ИСТЮJ:>JI~ 8де6;:ІЬ1иl)іО

tb.aenia echinococcus).,
heratis--rідаТЮI.lf

718 Hydat.ides
!ІОві

(пухпрЧЗсті

печ ін

г"шс:тюЮf~

еХЇIlО1<ОU).

адtб.

.

m

Byдгoccl~

funkuli

spennatici--гЦрО

не.'1С

lІЗСJИНЬОВОГО

;нща

}шаа

нзе.

)10туЗ'очна,

во

rO,:)08Horo

}10ЗНУ

.108TO~

725 11ydroccpha1us c:hronicus <:'ongenitus-U0.1RHt:3
чаСllа

ГО.,(}ІШОГО

~ІОЗКУ

72б 11уdгоперЬгasі$-ТЬРОЩ!:фРОЗЗ~ водо
ІНф:t>іЙ"R:
ШlповнеіШя
ШfР.Ji;J1 (ВА.
ЩSРКО8-01 :МI1СНИ) р1;lшlOЮ через 1I1.J
П('рCnовп

Ло,-я

ві.:1ті)titННЯ

<:'Є'<ІИ.3

11Iфh'1t.

727

Чуdro-рt'гісагdіum
~'lfi~

-.

BQ::tOQCep::tJJ.

ri;tpone~~:Jcap~

728 Hydrophobia _Lуss.a---сназ~
1,'lшістьj.

129 Hydropneumot:horax -

80:tожах~'

ВО.10по"tтро

труДА.

7ЗО

Hyd1"opn<,umotborax

tuЬегсu}оsз-"ВО'

::l.<нщnітрогр.У).;1.R горб.. ,')tl:ичне.

7з1 lі~·drОPS-lI6-.:lЯШI,

ВQдян"а.

:моз}(овпЙ.

~О3"ОВJIЙ,

кровопе

реповненНй Я03:кове.

,745 Нурerзетіа ЬераН$ - НРО8:0н.an.")пв ..
баrn.тоt(Рів 'n печіннове; нрО80пєре
повнеин)} печіиnове.

746

H~rcblorhydria

-

гinерх..,"Іорщхріл,

пєребі..ThШЄl1ЮI ,<:'О.1RНОЮ
mЗУНJ:>ОВОГО СО:НУ.

747
748

довто-

ВРО)1же1'l3.

ь-РовонаntСR

J<РОlнmаП:J}JВ

~(}T.

часв~ наб}"Т8..

Нурегзеmіа <:'t'rєЬrі-бarаТОI,,;рtвніcrь
моз:кова,

749

НурегєmеSіs-над:мірна

ЮІСо10ТОЮ·

б.1Ю80тиість

(Q.."lJOBoTa)~ иеаТрИ;t.t.aиа б.;t.
Hyperєmesis
gravidarum'--:"невтром
па б.1.JOвота у "гітиях~
11Є потінЮІ, потооб.:tJIваннн.

стани)}
'ШtraL"Щ1\і:в ~
м., Вl!б~'ЯННJ1 х.

752 HYfitrSecretio

Р(і3f10СТ~ШИR

(vепtrісuJі)--гinерсєl$oo

Р~ія. nе-ресоччл UJ.уУинове.

ї53 Hypertherinia-гілеР~РNі1І~

ct'perpi-

пзuня.

754 Hypt"Tt.hyreoidismus (morbus Bastdo-vii)_ гinеРТllРеоl;щз!о!~ БазедО8а, х-О
роба;

шене'

мовоl

пер<:бо~а}(овість,

Bb::xt.neHH)}
з,a.uо3D_

переfiі..,ь

rорl'to'ОПЇВ

боp.n;t

'18з Іпасіditas=Аоосіdі1аs-'іиaпидиraе.

Jle-а.ОІt1fС;J()Тl.lіCn J Jle;J,O: .. UC.-10ТfМ(m.зунБове~.

784

.

lпашііо

006.

ВИСR:Jnt.

Cachnda -

ВtIснаЖС!lkть, хирявість, хиріcrь.

785 lnaniUo

S-('пШs-w-.юtр;сть

craреча.

разрощенИJJ

1\0-

« ..1С'"

;J.()РОСlЩХ~ хнряtНСТЬ У дороt".."IIf.S.

7fЛ ln<::Зrпаtiо ungujS-lІігтеврощеИШІ~

7$8 )I}<:'ontincntia шinaе -

сеЧоаеєтри..~

иіcrь~.
~
7Н9 ·nfanticidutn-дітогубcrвО.

795 Ілfаrcl.us liепis--іифаРh"r ce.'!Je.:siJuю..

Вl!буяння

П.,

])о.зро·

п.

вай,

ь-ровоззпрудження

й' nРозо.

вий;

J\PОВQ3З.nPУ:ї1жевwr

й

ШI:tJIЗ у

З)1еНШСШ-lR

1·іпох."10рrЬрія~

со..,Я:НоІ

Юtс;rоти

WЗУН}(f)ВО:4У сонові.

764 Hypocht.>lldria -

гіnохоидріn:

в

ІIСIІХ.

);'ороба ~ ПРИГllі'lеIШ~ станом загrt.1.ЬіIQГО <:,а}ЮПОЧ\-'7ТR у ХОРОГо Бід

.хQробlt~ що ніБU існує в Рього,
765 Нуроруоп -- rinoninoн~ СI\УОЧeQМ
}"1101) В

\
І.

пере-;ХlJїЛ QЧНій lOaMcpi~

'~fX) Н}"рО5раdіз-гіпоападія:

хиба

роз- І

~іlf.юtj

19з

Р-З.1ьві.

m

gasl..ro-duоdе-П.'11іs-ЖовТRшщі

ш.1.УННОВ(r;з,ваJls:ш.яТ1\ові.
Jcterus grnvi$ див. АпорЬіа hepatJs
асоіа 1}а,'з ЖOtl'fRН!ші ТЛЖ1і1, ж.
."lпхі. 11C 1 1i1lR(\33tНfH гострий Жf)ВТИЙ~

774 1cterus

ерідешіса -$ОВТЗ гарЯ"ша~

,*,ОВ11l1Шui

775 lctt'fus

еnіде,.t,..чJJі.

neonntorum-ЖООТй1]иuі

Hи~

, 1)о:tж("щjв.
т1б fdiotismus (diotia)--ідіЙОТnЗ»~ ИЕ'до--

них.
794 nllucma-інф.1.ЮЄПЦВ;

IJnЧ1Ш!.1

шого

718·Пео typhus--qеревJIИЙ тnф"
1**us-перенРУТ 1.ПШRов.,jl; непро.
xU,{t!lcJ'Ь I~
ИСПРОIJ)'Cn lиіеть] І\ПШ'''

719

}(овиt1fаl.

780,1~becl}litas ",

,ЮСТЬ·.

,

.

від

оrpЮаЮUf (:0000-

а -таки.!..

перегріваШlll.

удзр);, СОJJgчmIЙ~
ого.lомшеНlUf·

=rODe~

796

проміЮJ1І"'М t

.

ТУDОУИcraо~ тупоJtY)І~
.

~

хо--

(aдe6iAt.-

'tЄR.'1Q1WJl

<:'OJійчне,

тeg...

intertrigo-npi.ljcть (nOBpi'1icть)~

7gz Int.oxicat]:o- acuta "io1untaria ·(Soici-'

dium) -:- C3)to-oтpy ІЮf&'
губстВо

r:ocтpe; само

О1'руІннЯJi.

798 lntosicatio pt>l' alimeotam (Воіulil;..
тш і Ifllш.)-отруІННR харчовв_
речами
(!4 'ЯСUU"d nроау~'tЗ.JiU А

ннш.).

,

,

799 Intoxica:t.io pcr

шоrsmn vєnеП(l$UШ:
ш{;ТSus ins.иtae-
отруlЮIЯ
віз
nOJ(YCY ОТР)і)lJJnШ
тваринз!.tп: :nliclO (га.;хю.."ОIО), ко
)'lю(ауи., . :\loJ;'Sus s~rpentis - поь"УЄ
змією (га!lЮ:КОЮ), помус r2:!1WJUA_

morsus .scrpe-nt.is ~

МО1'$из

insectae-n0нr,: иомзхо»~'

800 Intaxi<:.atio pcr
st.anШе

хаИJ:lJl)\

іШР1Лl-tiопеm

ve-пепosaе-отруIНJUI

отруйних

'Матерій

801 lntoxlcatio
тіоеп}ї -

. .

РСІ' substantia organica d:
отруlння., оргаьчня)!в'18

~іНt"pа.;t1.>1ШМn

mus -

s.ш..
JJ.iIJf'"

(гааі:в,.

пар;.)'.

' ...~lctВo.,
.
717 11еШS-Н",lJRОВ1ПUJ к.~убова,

~.

U:L

uriса-іtiфізьтраujя сечо-

ї95 nsolatio-інw..1ЯUіл;

удар;

772 lcterus

чужорідних

8а; БТ1fСnСIШЯ СШlа.;ІОВИ;S чаC1'lJIІ ее-.
чи в шtі11f}СН ТМЗlWвиі та поміas:

np~7нH.

'769 1Cbth)·OSiS-іхтifi:о.з;а~ риб'яча ш~а·
770 JcteruS-ЖОВТЯ'lnці~
711 Icterus <:'аtarгhа1іS-'НОВТНtщuі Rзта

вrnСПСИ1JЯ

1l1filt.ratio

роби

І

ь-ровС)оо

че-u в п.а111flші ~ітивн й ПO)tіж

UHTh"yj :t\О.'lИ вi;tтуаипа (віЧ1\О) сєчо- j
ВОЗ:У r.UСТИТЬ<:'1r ш. IltiUiJJШ поверхні,

·768 Hysterocele=Hernia uteri - гістеро-ue.1t1 I\И.:І3 }-разу., :КО уразова.

4lerewu::.

792 ]nfilt.rat.io apicis-іефL'ІЬТрація вер-

7.(Л Н}"Stегіа-licrерія~

Нурегhіdrot;:іs-гіперri..aроза~ иаД~1:ір.

750 Hypermetropia - дЗД,е...WoР {ч lість ~
751 Hyperp1iisi.a: amygdalarom -переро--

.

здбvщшя

763 Hypocl\1or11)'dria -

1іаПlliY1"Qві

Hype:raclditOis-перенпмеющ. 1iaД1>:b~
СJИіет.ь.

(СС,.lезіJfНОВЗ),

.

782 ІмрсіlЙ0 :sурЬШtі~а-mDeJ'1rо пра ...
ЦЬО).1Є.·: '
..

(1001·. 786 ln.a,.n1Uo ... dultоrU~)fataжеиіerь у

:Уlllfда..1.и.,jв;

.ЬераіП ' - гіпсртрофія

n.ЄЧ1flЮ1
(печшноna)#
11., IнrБУЯНН1І Л.

щещш

Bo.:tQ-<

niDi.

або СуХОЖЛ.1.0віЙ

,Hyt;terb:ophia

Ре.:Іссчшша,

гаЙ)lОР~ЦЯ"

В' с.."1Изов~

~ypettrophia в]~ аmуgdашum

повеР)і.овюt, [11~.виоч,*

та lUk)'РОЧОН.

3ЇHH"~ РОЗРОЩ('JШЯ: е. ..
Вl1JШВ У се.1.езі11НУ.
'
762 Hypertfophia рГО$t.atае-гіпертр" ПЄ*І 7!Н 1111.з:гсtus, pulmonis-іпіРJфТ лerеие-

наповнених (ріШtиопановнени.и) lІй ....
цспрОJ;JОДУ (уразовоl труби)_

(пух.")нна)

n:tI\У1Щ;.

ШНУРИ.

SlЦЗПS) - . розрощещm

сп

.

иадрипя гаЙ1dОРО8а~

Вllбуяппя

рз.Зj)ОСUШ1J1І

761 rtypertrophta НеПіS-ГінсртрофіR

742 Ну groma - rirpoмa: ВО;:1ЯННЙ ІlйПУХ

724 Hydrocephalu5 chronieus acqujsitus110ЗRIІJ{а

7БО

хребтового-

Hyhmoritis-гаfiморl1Т~

Нуdrnmnіоп-гі.1ра::\1:иіон; пеll(}Р~lзпь
не збі..1.ЬUНШНЯ 1101. У вагіТIШХ_
яїіноВ8..

від

cutjS-l'іfJертрофія Ш}(у

~1[б}',R:IfIШ ШtГ;J.адuШа.,

(піх...

ВО:lЛi.lИЙ торБИ8-

741

744

testiS--ІІо;:хлна Юf:t3 ясqJ{З,

ще

І\ИJIЗ)

МОЗ~~

72Q

722 Hydrottle

(ніби

Нуdго~lріпх-гі:tPоСАnьnіJlliс;

743

721

ВИХОД)ІТЬ

чан

740

7І9 Нуdзtidеs рulni.опum-гїдаUfдП .,с
Tt:l1iB
(ПУХ1ірчасті
Г:ХЛСТ)Оh'1l~
aд~/~
біАьuюtо ехіноноЮf).
І !~'dгаdепіtіS--lJотіlЩОВИПЯ~ заnал:е:и
ІН! потових (піТНIІХ) З'а~,оз..

159

НУШОРі tепdоvаа:іn.a1іs-водвина жу

ТУДІІ

виБУЯИВJI'

JJCpl3kI1a,

(Ш1і),.РJ.l1!"'3)~

6YD.ие

уро;:t$сиа потворніСТь, КОаи в СО1JИ
iiO~IY
!ll0ЗI{У
набмраєтьс.R
рі:шua~
lIРЯ ЧО~lУ, НІ{ о;щочасно б)"'Ває ще
Я щіЛ1І1I3 В хребця:х(sріпа ЬИіdа),

hyw.t.idcs-гj:Іаmди (пухирчзerі гnи
С"f'Н)h"lf. адебі.1.ЬШQМ є,сіио:t>Оn).

!,>И

вів).
.
739 Hydrorrhach!s cong~nit.a (Spina Ьі
fida) - гідрора:хіс', епіка біфіда-:

в61t~

серця

758 Hspertrophia

Gгаа.fiі-іН):lJ'IU'"
}щ Графотш:х торБЛНОЧОR.
.
Hydrops риlтопит-ВОДllкна Л('се
піхов

),раЗot:JоІ шWi:-

3

хороба

.

cepц~e. иа;J,міРllИЙ зріст cepЦ.R~

пів; 80ДЯlfз nух..'lИИ& .11~

стру-

.

Тj)Офїl1

felle.ae-.вОДЯНt:a ЖGС~

(еУХОЖИ.:10ВИХ)

)11РНС) ],з;,:ростаШIЯ

l~U; ви(іУЯfJНFt, nepepkoт ур. Ш.

Hydrops fo11icuJOJ'um

жневих

НJрсrt~р-hіа еоl11 utегі-БУЙJtе (изд·

'751 Hype:rtrophia cordis prim.aria-i'inep-

из. Ha:lHQ.'lillHOI :КЄШ~НЬЮl •.

735 Hj'drops cystis

І 781 lmpet.igo-j)4f]eтiro: OHJ:e):13 WЬ')"p4Iioa

~Ilрна BO::l:ocaTJCТb.

.756

вт.-.

ЧСDоГО .міхура.

'

~llішай }~руж..'1.RCn{Й;

709 Herpes ZQ!>t.cr -

ди..

Ьсгі.

шова.

'ю9

155 Н.у~~сl10sіs:-rіJl~РТРВХwa; 'JЩД",

732 ~ydro'ps 8rticutaris (lJUf. Hyd.rart:hJ-o..
733 H)"drops asthmatjcus

БJЮМ13М,

vперШми.
отруІннЯ:

&ОШ. .

'.

бpoмclll .. ·'

Cbo)ern ' .. $ЦIfta. -:- ОТР)' Інии . ан'11І'tЮo
в,о)!
(а'К1иl'to\онісВа
ха..1.f'рз)., . .є:rgo..
tl$ШUS - ' ерГ011l3М t отру :rtmи 'мат",,"

~.

'с~~,"'?~;~~~:~ЦJ@J~~'::~?;~:~~~~~~~~~~«'~'.~";' ~;J'I$i;. !4; ;: i; ~;> @;"2~.' ;.,~; ~, ~!1Y~ "~ "'~., ~: -~ , 2~ ;~ ·, :-=·.;:~ ,~i ~.d~. ,fir';- ~., ~\ .~,:~, :~,~,~, ~ ~ ~ ~ ·~-~-~·~· j;" ~-іїі-.~Ii W!"~"~ ;~,~,."' ' ; ;:~-·~' '~._~.; ; .:,~!:~:-.~.-; !; :~j;i~ '~.~ ':~" '~~~~i~~·~·~,
..

--г-

т··

ШJNИ ріжfltВlIl 'secal~ CQrnu:iu~}:~!
фо(форнзм"

PhosphQrisrrlu$ ІВШІ

07'p)'~

фоеФОРОJl.

сЬronіса рег suЬst.'llltіЗS

902 Jntoxkatio

minerales-отруfJНШ
нера.'lымJtt

~атеріlЩН.

t.u.rnїпа-1іо"lЬЮt

ВО)1,

ХРОН"'Іі.ие

но.-1Ь.Ш

ві:!

Со11С3

оТРVІJШЯ

отруllШЯ

<

1

1

820 Каlп - azar.- SpJenomegalia

s,a.;
();Ш~

\.

821

ящ

JШК срібло:м, живосріб:нше отру·
ІИRЯ . .NercosJs lnercurial1s __ ш~нрооа

~еркурШпа,
ке_,

зме~тnіщщ

paralYS1S mersн:рнурійна, 11.

curiaJis--':'пара..lіза
ЖIlВQсріб..'JЯИЗ.

гочасис,

теріями.
отруІl41І",

.:toвre)

нонз1lfОМ;

еІеРО)1.

'ііст","
РИ3'\J s

110»

хроиичие

xpoJt"

(експериментатор

. "

s23 Keratitis mycotica (furulenta)-po-.
rшновиuя:,

рorівющя

)J;}іоmчIІЗ;'

р. rяоЙова.

с..1а.

рагепеhуrnаtosз=Кеr.,

824 J{eratitis

до етер:у _ Lаthугі5mu$--.<їаТіі
::\:РОНiJчне
oтpyiH~
рос."1И3 ро;.\)' Latbyrus {з <:1)1.' j иeт~

,:щкових}.

as.1:a

иад~еть

I'ОВИI1.Я .. 'рогівищц rm.lбока; р. про

~lовж.и.ааJ:f

ХQроБJшва

})(

який

pro:..

Кег. interstltialis - роrіви-ороtїппиWJ м jЯt\уwна; р. па

fu.nda,
81ЩЯ~

.

рсих1мова.

;.\{orpJ1Їnismu$ ~ )10РФl

825 Keratitis

р'hJусtаепu)оsз

ХРОН. 3ЛО»ЖJlваНlJЛ }10рфію, хоро6:Jива с.'lабіcrь 110 морфію.

82б Kt'гatitl$

superficialis- рогШ.."Овпцн

uіз~.

SРОИI1Чиt; отруІИНЯ

S04 lntoxicatio

!о10рфісм,

внЦ1І (рогiJшиuя) фnі:h"ТСНова.

ОТРУ!НШ1

ptomainica -

8z1

~о~Ін:а:мn.

S05 lntoxicatio urinaria _

отруІ1111Я

BQTe

~

.

ЯИ'Інє.

ратоглоб}'с;

In'\,"'9.ginatio (іntшsuscерtіо) intestiniінваГінація

l-\.Иwнова.

lnversio

зсунення

ut",гj~ИВЕ'риеllНЯ

(vразу).

у~аЗ()J)(>

.

iPH::to -хорjоtnит#

пєрТя.

,'Jo1ta

вЄ'се,.,:НОЖl!.:1ЬИНЦЯ.

812

Ігіd<н)·сlitіs.-ірид(нmn''11т, Becen}:o~
J);'ЙЮ)вoriаuuя.

lrj~o~cyclitis

мптнj~

S)'рhшtіса-ірндotШR

81З lгіtіs-ірllТ~ райдул.-нnuя.

$15
S:lб

Iritї$

rheumaticn _

райn:yж"иuя

Iritis

з6УРОВItїї,

.

атрофuчна

ірит

.1iOMдeBnii~

рлптво~

ЯC"lЩl

'

ЛО)11.te1tа.

Jsc\liagra ~ іwіягра, бі.їЬ ~ПlODиА
(у crerHi) сечо)(П~їог() ПОХО),{жeltRЯ.
818 Jsehias - іUJіЯс~ , clZl.tlOllepIRo}BHn1l~

порожни

горб'

11.

}фпв..1еIШЯ

8з7

cuииі J

!\"J)аврозз

соро-

t'yxiCТb' (жор-

.

.

й

uyт

3У1ШИЄ8ИЯ

обо:!.) ви:we

}(a.J)1!т:ца

(ROv1И

В33I'a.'tl

сІв.}.

843

вим бехо:аа.
Laryцg:itis tuberrolosa-гор."1тIRОВЛ-

844
84s

звузіЯИ1J
звузіН1fЯ.

-І
і

lерщіl1Utn =Labium

I'OP'n1fUROB(>~

!

847 LaterofJexto uterі--заген ур33у 118бін.
848 Lateroversio uteri--иаХJI.:І урззу на":
бін,

,

849

збочення )·разове..

Leопtійsіs

(Lepra tub"'N)Sa)_Facics

leontica -.'Іеоцтіязз;
ДnС-WЙ

Щ1д)' осіб.

иа ,:1свз

УР;'ІжеIШХ

сmt~
WJfU!-

871

ди•• 8урЬїНs-nраlJді, саФ.nіt.
heтcdit.aru. = L. cong~nlta --

872 Lue$
873 Lues
874

f::[lш1нрнВзЕ:ВИ1l

пранц1 cnalU<oвi.
Lues рri~riа-ПР2UJ1і ІІервісllі# пер~
ван пра1Пn'ОВJIЙ~

seСБndaгіа-праuці npyroeтyD~

875 t,ues

"~Bi. ДР}ТОDиява пра,вnьожа.

(gurnmоsз)

876 Lues tertiano

Трі'1'ЬОС1)"llнОі,

m

rpетяJC

-- пРiltнпі
I1paBиьo~

внй~ пранпі гуяаtтJ.

Lumbago-nопєрnи}щя, ЛОМеІlЬ Пlr'

пере"овнй,

охвзт~

nonepe1WBHA

іИJIЬ~ бt:IЬ У ПОПf.'рЄ1."У (у w'яа&.х но

переноацх), Jtfl»tбаrо, D}Ю1IYВ.

eгythematosus - вовчий ан·
(іЮмаІ»
черВОlІ:івчamА.
sурhшtkU$ - 80В'If1!Й .rmшзn
пранцьовиR
(воичан праnnьо:виЮ.

878 Lupns
шаft+

879 Lupus

R~"Ватою ,,;уепрою (про:назою).

880 Ln:pus '\'1Jlgаris-JIОВЧНЙ Зlfwаft (во&

сьна? справжня).

881

S50 Lерга(LергаагаЬum}-uронзза(араб

851 Ирl'8 сотпеаЄ-Пр9наза роПв!.'1І.
852 Leptoroeningitis .з.еnто:и.єнінПт,
м'якооповннця

~OЗRова,

мозкова )4'.I'f){З.

85з Lерtощеnіпg1tis
:меиіflГЇТ

otIонвnця

tubIm:U)osa-;zmто~

горБНОВНЧIШЙ,

ополш«ця

Ji,lУЯRа горБНОUН1JИа.

•

..

MMeнj ..

ЯСЄРC;JUlиі

хребта в6ін j вперед, СНРНвоБО'іеВЮІ
r,перц, tорбаТ1С1О передня.
.
Luttamїr.a {Sоог)-л;тісняь'kа.

гор.:'11іН1іО~:ШUВНОВШJЛ"

J

І,

.1"]щJtготраХЕ:IТ-,

е. n~1Щ1У

Lordosіs-...'Jьордоза?

ГОР.'1ЯИ'h'О·

.

846 LaryngotratheiHs __

854 Lеu.tQеmіз - леnuемія. бі10кріе ~H.
855 Leucocythaemia =Leucoc:ytOs!s-.1 ев -

-uоците'l1ія, (Н'nОh"Рівueh"РЇВ~Я'
856 Lencodernria s)'philitica-.'ІеВНОztер

$1jя

nраицьова,

Тlьове}

БL.')ОШRУР'л

пра"

шнуроооезбарзлеnия

'

цьопе.

npa1t-

Leucoma--4jі.'tЬNо.
85є иисоша adJlaerens---бі.'1Ь»О зрощене.

857

859 Leuco:rrhof.',a Ouit. FJuor
ЗБО

aJbus--бlло-

вий.

862 Lien

звнчаЙtlиЙ.
Luхаtіо-авнх.

882 Luxatio сопgепіta-3JШХ fу]вро1Юtе
.кнЙ.

88з

Luxatio lentis -

ЗВих

JфиurraJ1ВШlJ

ЗВИ J<рвnпа.'ІНИОВИЙ.

884 Luxatio

mus('ulorum--звих

и'пів,

звих )І·Я~ВКЙ.

88$ L}'Jnpbadenltl<
m~фа,i:tШllт •
8з6

Lymphadenitj!S tuberculosa. (SQ"Ophu-

losa) и;tt~

nacot.-ожовнlЩІІ

U.

жовняСТ8.

887 Lymphangitis -

гоj:f6tФВНЧ

васонОЖИ;tК1IJf, аЬ!-

фавгіrоlti_
.
888 Lymphangitis pucrperaJis --

.

паоо.ко-

.

ЖП:1НnЯ: порщовз.

889 Lympbangitis tui'>em1)osa (scropbu~
losa) _ паСОRОЖJf~'UlUЯ rОрБJЮ8н'Чпа,
a..-ОВ!;Jяста.

890 LY$$a-сказ~ смажемпWl~ .сRажenіcrь~

ruber-.'1Jfшай .ервониЙ.

тоЬі1е-носа' (СЄJIєзі1ffiЗ) руХ

891

•

'1tзеrog1ossіа :МЗh'РОr~lО(1я~ яенор
!>Іа.1ЬИО
ве.'JJtЮІЙ я;mн;
(уро:w.жeи&

хнбtl~

:)1"ни. <:с.1:е.3'іu"nuя.

8б4 Lіраєm1а-л1nЄМ11і~ з6і,1ыuпulf ІО."1Ь
JWC'l1l жиру В і,рОnі, ЖlJронрів t lt•

•

D.lа:Jеиtnь.

sурЬШt:iсus--.-mw;'ІЙ прапцьо

дива. х. зрУШt>І1а, Н. (с.)пєрєсуаИQ,
8БЗ Lіепіtіs--заП8.."ІеИИR IWСН, з!!п. ce.'1('~

8б5

.. ан)

п.

Lichen

861 Lichen

инх

або-ж

як

ЦРOnЄС1В,

""''')Масulз

наCJIЇДОJ<

ТМ.

1I~

за.оа.л"...

цасоНоаах

.

cotneae-:n:нrмІоч~]а па р...

Lipflmatosls lt!ХUГl~ШS muscuJапs pro-

892

кішяа) м 'язева 8<tCТ)·пова.

893 Macu1a corpori, ""їtrei-Ц.'1Ji)i[ОЧБJo-

gfaessiva--заЖlfрl.lість

8б1

fissum-

заяча губа; УРОАжеиа lWJпша Щtі.
усю веpnю ryбу_

.

LaГУПС0$рзsmU$ s. LЗI')'ngіtis midutUS- ГОР:JЯНRостиr-.1gf"
Lаryпgоstепosіs--зв,)'3іttJJЯ rор.'1ЯUЮJ.

хре~'АИRа иаtlЗJJ,.

~

Labium

ры1gmопosа-гор.''11шRо··

теччя.

1JЄЧКО,

або

иа~

обювох аао.. нема).
.
8зб KyphosiS-Rіфоза* rop~тicn. заJ[НЯ~

8і7

819 Jschnria - ' ішурія. с~оза1'рll:яаНIІЯ.

<:ховакє

(од.ноrо

R3..3И1'R11;

праю\Ьова.

~j:Цllа Ilервиuя.

затужавіНМ1t;

t1RЇCТL) соро:мптні.

$~фhШtі<:а-ірит СJttіліr:ичний,

раі\ДУЖIJUUR

.

8з5 КryрtогсЬіsmnS-Rрипторхізм..

ірит

раltllУЖЩШfl 3БУРОІН'і

заh"Рin".

пезруха.

834 Kraurosis '\"'DJ'\'"ae -

літ пptl:нцьовиЙ.

814 Jritis gonorrhoiea _

.

8з2 KO)noctJt-Юf ...<t піХВО&а.
83з Коргostаsіs-иопростаг:а; Н3.!10ве М

ле, в. УР;'lзового присіНh"У.

ЮО Ігіd<нЬoriоіdіtіs

rotnJtраии1f,

Laтyngitis

,І

не-

SЗOКегаtn-mаlасіа-кератомадяubt; роз
)f'яннеиня
(РОО~'ЯRапНJf) рог~вЮІ.
831 Kolpjtis див. Co1piti$=Vi\giui1is.!>"О:Іniт# піDПЦЯ.
'

809 Їilversio ,'аgіпаЄ--lщьернеНllЯ nixвo

811

~·,.1:eвн:тe

рогів"",_

h'lШ1Н()ВЄ, ззстрn8ННЯ ЮfШh"D.

f,08

ВИnJtраНlfЯ PoгiBR".

dірhtсrtса~гор..'JЯНКОI.ШWl
і'Щ4rrеріііlf3t Т. оБJUа!1о:ва.
Lаryщ~;Шs
~rуsіреlatosа-rop.."1RIЩО--

ззродна,

;\І8терк

-870

Loaryngltis

wt rop6HOnU'iH8.

t:;oвycy

\ 829 Kere.toglobus _Cornea g1obosa -

uгаеmlез-отр:у fnил ype~

гор.1ЯН}(ОIШu.n

-

n:]i~'lfacтa.

842

.

(рогївпJtця) поееР1.:0ва.
KeratoCf'Jle -Ішпа рогївЮf, В1ШИIІ··
fаиия] БУ,'tЬБасте рогівкове.

828 Кетаt(t(:Oпus-нера".'h)НОН},С~

<:t'-

чоае~

806 intoxicntio

rorївRo

-

;Jicть

lЩU1l беWlfwна.

иіжна; р. М'якyпmА.

OТP)'~

етеру ~

841

~O

Ethe-

ХРОНltчне.

мо

!{eratttis interstitialis -Ker.at. ,:arend1ymatosa. Ker. profunda - por1e-

$22

Сосзіnіsmus -'flона!Ніз)t;

ХРо»lJчие

lфупооltз. Г.

)13'

гlsmus-етериз~;
lJШJJ

І таке И1'l*)*

;ФОНJіч:не.,..l;lов

робаива сдабість до h-ОJ<<ііИУ.
НЯ

сторон}!n

per substantias

орrаИIІ'ЧН.!'МИ

6з9 LаryпgШs (.ТОlJроц

(гяжf'з
Jпфенu. тропИЧllа хороба,
що СJІР"IJUНЯСТЬСЯ парЗЗ1f'fОИ иш
scbmanja Doпо"а'Dt)~
Katalepsia - :каталепсія, скам.еиі ..
.пість: явище ПfЩ J1еяЮіХ цервовпх
ХОJ)обах
(а. таRОЖ
при· гїпнозі)~

пеаРIІРОДНЬаму,

'

chronїca
огg:опіС3$--ОТр)'!ПНfi

803 Intoxieatio

tr6pic.a~,

8б9 LіtЬораеdiоП--.:lіТО1JQЇОt1;

La.ryngitis cata"hfilis-rОр.:1Я1tRОВIІUЯ
J>;атарал:ьиа.

Х8..1а - азар=

-

.8з8

J

ио~,н
ОІіРе"н чаСТЮіИ Twa 1ЮСТз
JQТЬ<:Я неnорушні {нібя: сиа"tєві.лі}
:ttoвntlt час у стані, навїn. цї..1:БON:

ИЄI?RYPіn

жиеоерїб:Jlше.

3;\t.

l'''іеЬеІ

Dum - Dum,

:мi~ І

ОЛltВ',ші. ~ Hydrargy~

rosіs-гt.::1раргіроза.

!

Lipomatosis
:lість

univena}js -

ззrа.льпа;

'ra.~ьНа;
зt.t&.lЬ1fЄ.

зайва

Ь

потовшеиип

8ГJЗ Ljpuria-;Jin~il'f .. )mqхк'ечЧlf.

rї»ui.

-.

nРОООРЕН.

зажврі-

-РОЗ;нttріmсть

потовстіИn1l,

(роз~

Тіла.'

894

л..'1ЯМ.{ОЧJf)а

CШJffС:ТОГ~

.

:.\І"ІаІіа: quotid.iana, tmfaDa, quartana еtсзеt. ди.,. Ft>brjs 1ntfl'mft-

tens

(І.

int. quot,# І. і. tert.. І. ]nt~

, qu.artaua).::...
(6

. 695

)4а;щрі~

:>ропас •• иW1

ПІІШ.,.

)Inl~rja:

еЬсхіа

.

Caehcxia таlагіса див.
malarica - "а .... ярїn1t:а

ря.uість (і -"ІІШ.).
S9б )1а))еа5 (mаНзsmus)-t=<'ІП.

са

Юt-

.

897 )[alum penQrans r;('dis (})lantareHaS-J8

С'нрі:mа шфззщt ноги (t."1'ynHi):
~\I<l.lшп РоLШ-хо}}оБЗ Лотова горб~

НQIJJРJtши

CIН:m;J,Jj~liT; (хрСб{ЄIІ)Р

ШТ. шо <Іоао;1I1ТЬ ;1Q горба (юфоза).

b"g(j

;\ІаІит $cnі)е articulorum~jT .'Jобова

хороба

t'тареча,

С)'І';}oQшUl

ста

919 ~I. ~bro~pinatїS· t"pide1Dica ~OnfЩ. ІШUЯ мозновоетрпжевз поWt-СНЗ.
.
920 )ten!~gitis mШа.rU-oПОННJt~· пр.о.су~ .
BaT3~ ;<ifelfillriT NіаіярииЙ.

921

922
.
923

924

001

002

)lапіа-)1анія (ПСJIХОЧШl :хороОа),. іПа~
;lCIIC'fВ:O, ша 'С"lІість.
.
~lапіа рuсгрєrаlis--~а1lіл породова;

..

ша.1СIІCТDО,. ща;н,'Ність n~Opo.:lOBa.
:Магазтоз іnIапtШs-хирявість;:щ

926

(пр.,

заг~,ьиШ

scnШs

9;4 :\larasmus
Рt'Ча,

знс-сцаєния

XlIРЯDість

-

ста

(:'Тарече~, Ю)о.іlіcrь

ctарєча.

9u5

.:';[ast1tiS-3ЯЛз';'lеЩJП
3а1l.ft.'lЄШJЯ

2аа()3п~

rpy:.tuo!

"'ЙНtJчої rр}·)!и~

ГР)"';ЩПЯ.

906 )Ja,.;titis рuсrр('rа1іs~запа,'l('IІНЯ
Н6Ї

~а,;JО:Щ,

:,аnа.'lCJJНЯ

907

)lаstodуmа-бі::ll. (н('рвоввй) rр~-;nnIХ
:)а.1'')3, 6і.1'Ь rp)·;1tii. бі.:tь Ul1цьшншil;
~асто:шнin.

008
9()Id

•

910

:'lаstоіdШS--C)10ЧНО8IfnЯ,

:о.lзстоі;щт.

:'\Jas:lurbatio -опапіа =Onanismus )ШI.·Т~l'UацiR~ о"а11ізм~ co.:tui!i:tiC"l'8o.
:\lediastinitiS-)lежистіll)~JЩЯ~

:медія~

стинjт.

::\lеgal0с~рЬа1іа-;\Jеrа:t()пефа:Jіи~ 8е
З"Rочереп ~Я~ rO:Jo83TiCТI •.
912 :MeibomiiUs - МС1ї(ю:мltu.я~ t:a..'l0$08~

911

ttи:цл

о.

ГНійна.

з

roa.

929

930 :\1entagra =Sycosis

кавцй

915

916

НРlІвава
h1Цt

р'агаsіtarіа-мен

9ЗЗ

934

у.

С."luа(ПЬ]ОI)S.

вопоггЬоіса

-

TOB()poi1Ha~ у .. 3бурова.

)2etrit1s haemorrhagica кРовотечна..
.

ур»[и]нuя

уразlulнuя;

Мet.торсгїtоnit1s-уразоочt<реI)ИUВ.

9з5 :Меtrореritоліtis рuеrperзJis
очерenJЩЯ

по})о.nова.

9з9

)tctrorrhexis puerpcrali5 -

}'рззу родовп!! •

)leТро<:а.апінгіт.

~п:сівняця.

942 l\lil1aria -,мі..'lілрія.

.
~Щseretе диі. leus--перClф)"Т КИJ.IЦro':'"

945

943

то;}. Ч. ІІа острові :Иа.-,ь.ті.

с.:::reЬга:lis-:oпоНfJnW1
:JОВRQVОЗJ\Ова (го.'108'лна).,.

918 }1eningiUs

г&

-95Q
.

о;:tНИN

958

'959

oa.'fOВaTJt

(рірО)lа,Iiн:)~

947

.;tICBItf:N:i1!

nозіриа,

6ілО1>-р1а *11

m

'Короба..

в

щО

rO.:IOB1~

,
І

"

,.

diabet('tI1-CЯЄрп. вП )lїЛ-

(ЦУliріtшипі).

"

,
.\lors реІ' арор1ехіат-смеpn. вЬ аПО-
It:JeKcit~ грець убnв,. C)lepn. вЬ'

!

'

mаюm~:

3)tїИЦ

проюроcm

8

nРО

зорui (С""ПСТО'"1У ті.,і) ОКЗи

915 :'\lu.ШР$~РaroUtlS ep1dmti('a___ B~'1DИ"ЦЯ ЄnlД(':uична, авина.

976 '.:\IU$ arU('u1orum

m

бові ulni~
cyf'.!ІоБОВЇw

(artku1aris}-f:yr~,()oo

ві:u.погух.."lиаі

_т!nЬЦ8
. . .~

.

:\I.ya1gia-6:L"'lt.

м ~язевиА~

978 ~tyasthenia pseuд:o-paralytica

-

мів

стеиія: 1rе('Dрuжньо-пар~ізна",.Qа-,

а6с.

трофичиа

Не&

n!:toS .. пю в.'!кіиців

ШХ (часто симетрично); 'Иа ОЬ1'е'МНХ
~lісШІХ
nочу:еаЄТЬС1і
БL>J:Ь.
з)relt~
Шf:i:IfЮ1 чу.аостп, xo.'lo;J.. по~іча,,"'Т'Ьtя

Муdrізsіs

-

мi;:tpіиза~

рення; ,"ороб.'1иве
;Jозіqііа . (зів»ці).
80ШІ

982

гостра

"

;tінипе.поши':'

ПОШJфЄИМ

,&-

,

disseminata--1lо.ан&-

роз~и."аиа;

м. r~ роз

сіяна. ооза('іЬfl"',
'муе1іШ tJ'ans:t,'('tI1oa-iolОЗНввnця IвJпI)~
перечва.

9SЗ Мyooa.rditis асuta...... іОШl:рI1И'f rOC'f'oo-

ПНА. м'JJ~t}C':"Р1ШUJJ гостра.
"
t'hroпіса-м~~рDnUll

984 Myoca.rditis

nосииі..,ість, а rшоді nохо:::щть діло

ой по :rмерn1..'lot7tЯ (гангрена): дllі;
Gапgrаспа s~-mmetrica Rз)·.поdі.

Гjшбна"m (в УШРО}(ОМУ РО3У:~'..~Нf

981 MyeJitis acuta

прппа1tI{ЗЮJ.

роза: ВПЯ&;J""Сгьея:

Jlyeosis--міh"'ОМі: ХОРОба. спрwmиєна
як-от i)h-mНОМINоза. SOoJ' і пшu..

гіy;tіиням

:962 '.:\Iorbus Rаупаudі""':Рtйно:а:ова хороба:

,

бету

НРОSОВИ;JПВV M03HOВOro.,

8Ю'іJ1,."JJJ(.'Т'ЬС1!

вухах. б.1ЮI)О'ЮЮ та иаЧОРllоuешч-

Npacт"

родаяu

13Q;)огаз; (по-

974 )1oucl1es voa.ntcS-IItI!]Нav;! ...gжu лі

980

ba"O'-tОТОJша

І:

п

с){єрть поро']ОВЗ.

-961

3:1аТlІ"",11

CQЯ'Щ

C'.'fCpn раптова DOJJorOВ8.
~lors рuеrрегаli"s--c)fСРТІ> у пtJpo.;WJь..

972 :\iors ptr

979

ВtpтіВИ1!lІ

г

)lс~под:і8ана

бість )і'язєва нecnравжия.

Ноdgsoпs-хор06з ГО:1ЖСО
нова: lleCTamїCТb aopтn через по~
ШИРСІШЯ П.
"
~ІОГЬЩj ~Іепіerі-:<ороба :Мєрьсрова,

О;Що1JЄЧ'"

неСnОЮ8анз.

:JOrosa),

971

.

ilсеВДОі1еВп"('-

С:ІОІ.

біі'рТЬ

-960 ::\{orbus

·вара1.. ІЩРОЛОІС".

~!orb.lII_p.

ГQ.].tdновз.

130 Iз)'невиомоі J1Р"ЧJtии.
:\lors 5uЬїLзs-Q.!('РТЬ раПТОfl8, C)lepn
наглз,

н~сnрав'Жuє.

(t\..'100ТО)!;іJfїЯ). СЮJеРllос..10вrrrи (epo~
1'(})lанія) й а.
.
~ :110nsиа, MonstJ'ositas-потворз, ПОЧ~

.

хорQбa

tlf'8-!-

),torbns \\'еШі-хороба ВeJ1лева;жое
чеВОf(ровотечва спірохt:ТOЗа.
:\iors ,рес с»u,;зm іпссrtam-.:fI[ерть

970 )lor;; subitas

ФРНlI.- І

cna;nROВ з (-е).
)lorbus Grn,\"e:::;ii-xo~a Гpa1:Je!'.()&a.,
:\1orbus Ho~ins =Pseudol('uc.aemia~Іія.

(:I~H)'.,.

що· мас ОДНО яєЧко, зв)о"Ть m..,ytl).
Моnотаnіа )!оно:uанія: о;;щобічffЄ
оенормаЛhне (ПСИХWJIIЄ),r за);;ОПJJе"~
ІІЯ 8NОЮ J1ри~тра(:ТЮt ЛІ{' от: nLt~

9б9

Реіі:З0ка,. зтаJ\СЇЯ (руховє бtз.."JЗ;ЩЯ:) ~

неР80ва
ЯС4RОМ;

96s

прш;нореиіСТю

Fтіedreісhіі-:о:ороба

тpe.~

священиа.

9ІЛ

nJfр.'"fООRістю

ничиз.

'957 Morbus

впА. иenрох~ к.

Hosictb. 3

t1fз:шпрновична).

)1:a.1.LTiI)CЬHa: . іllф~lщіп ві;1 шісro~
nн,·Шt<пsіs
Bru« (Вручє)~

'955

l1арнінCtЖова;
па?а.аіза
(хрорячиа

9бб )Iorb~s sacet ди.,. Ері1ерsіа-х'ороба

хороба paH~

"хорея
(1'анon)
(>.;Jеh"ТРпчиа.
."lОКЗ~'Іj:JOкана Р11nШЧ"В хорея.
:\lorbus ВrightіізcuLus-хороба Бра:'n~
това
(гO(:Тpa)~
ПИРRОВіЩЛ гостра.
:\!orb-::tS BIightii сЬroпіrus-БраЙТО8а
хоро6а ХРОИИЧІІЗ 5 НіфNОВIШЯ хро-

KpUXllicть

.
_ P<1:ralys.i$ agi...

роза) ..

11(1)a,

птвна, прося-

"~UЯ.

тв

ЮflWI)О'К

tans-xopo6a

тяча

~а:tози.
.
'954 jlorbus Веrgеrоп-~оР.оба Бержєро~

:\letrovag:inї1is ~}'разопіхвпlVl~ )1>:1-

Рl('1Ь

eoccus

,

DO.."lO)t~

(яігтеrдь~

9б5 ~orbus Раrkіпsоnі

СВ)lПТО~

ЖПВЧИN3
(ТО1ХЇNОР;:ti.я);
стаВIІТЬСЯ
в
ЗВЯ301<
зі збі.,"lЬШЄQ()Ю та
B~
нор;ча.'МtOlO
сскрецією 6(\.раaRОrюї

уразотруб1ЩЯ ... УРЗ30Р~'РJ{ОВll11Я.

944 )lonorcf1i&mus--')Jollopm1il,

!tl1 ~le1itocoC'('osi~ СШ!. Febris .:\ta]Lien, ~ii ;\1е.,і1'fШВtщї1l;
ПрОП3СRJI1J.Я'

РОЗРI1В

1':І1!3Н8ча<:ться

rtкєетезіи

ЮСТОі\ і ,шш.).

:\ІогЬиі Basedo",-Н-хоРоба Ба:)едова:

(uзньнатістю)

уразова ПОРОn~Ва.

:\1еlапсЬо1іа :о.:є;,аlIХQ..lія, су1ІОВИ~
ТіСТІ.. ПРJJrnічсиіt1"L.
':'\Іеlаsш.1 suprnrtna)e s. morb. Aддi~
яопіі-Лдпсонова
хороба~
чор»&
~:кypieть
ХQроб.1нва~
чорношь"У~
по:s;од)"enпЯ

ура:Ю~

9з6 ~Іеtroгrhаgіа-Іфоnвтеча ураЗОttз.
grnvidarum-кровоТЄЧ'з
)'разова 8агіТИI4'Х~
938 :\letrorrhagia рue:rриаlіS--:":РО801'еча

у в.

Jlа:UlПРНОВllчИОN

-

931 )Ietrorrhagia

941

ЧОРJfОПРОК~

'953

тагра, uозосспь парaзv.ТОВJJЙ.

тnралЬ11а~

Т()(."Тра

аБQ-)tC

РОз';"lада~И"

lIід· шnуру~ щастя іl інші місця; 33
С,)'Ч3('ИН\tf! поТ:tЯда:.ш, Ші хороба
OOHrн a~ ч~рез: брак SiT:.!)lillin у ::іар
чуващJi :n.hей (a:tзіrам:іноза).

931 ),letritis ca1arrhalis- )"'Р3З[JI]lЩЯ Ha~
~2 ·~letrit.is

Цlшrа:

.

(найчастіше I)ЄР"11;Х) 3' трофичшlМll

нього :іШТRЧОГО Віну (4-24 мlс')5
rt).'1. ч. у nicr.Hcx, ., J>РОl'iоВИ:JНВЗМН

ВО1'ечна~

::\lе1аепа'

'щрмс.б."llOвач,щ

::штяча

_

M<trbus llor\,'ani-xop06a 1[ОpJ:I:('ИО8Й:
пареаа

'952 :\Iorbus Batlo'U'ii-хорООа" Барлова.

и

а..1,1І

(i.!tіОDаll.Ч1:іа)

Iiiica.~

9б4

)S3)1И.

nОРЗ1R(Нfl

l'

.

IfИШП3!JI

il

еа)lостїйиа

'

rbeu~

Peliosi:o

Веp.!fЬГОфова

СХИnЬflіС)'Ь ;10 пі;ИЩ'rrР1lUНх Jф08О-
тєч. Ліфів.
.Di01thesis hacrnofТha..

пenри~

живчина

БаuН-);;ор06а 'Банті: хро».

:Jе"Jiопенією

ОПОНИ (опоншщею :'lclОО1>:О.'QОЮ).
:меnоrтJ\аgїа-:<,;іС1fЧ.J>а Н<);[).lірно НРО

914

пароз.m:~lшів;

Ч.

ч.

.

'(,)1абуть ЇlfфilшuU1на) хороба а oиy~
",,"'ОМ сез('.,іНRИ. ИЦЩl:рів'RМ, часто

мсніurоrnф:
"Тиф
черевннй
РЇ3КО ~ .'QпраЗIJИ:'>tи
~()3:КОВИJ.tU

,fIIJНЩ8:ЯИ.

ОСІва.

:.жсuu18~

,;95J, :\IOtbus

ВПWl. 1І1fi'fїRгоеицефаmт.

аЬUOJnїn'а

гол.

й ·з.аба.РЛJfl'iістю

хороб~

мнстз:

сьЮ\ )1:0роба, f(PR8Yx.a~ рахіт_

опоиющя

"tuberculosa -

940 ,Mettosalpingitis _

у

ГJlоя.на •.

горб"'''О8ЯЧИЗ. "оп. topOnOBa.
МеnіngОЄПСЄl)hз1іtis -, ,оПО110:МОЗНО

)1(';l'ієпа M('~,eHa.
чорноб..юваЧJ>а
1фJtsава; Ч()РНОПРОНОС 'фП8:1'IІ!ИЙ.
наро

оп.

~\1eningitis
чаumаtіса опщшнця
траВ)'Іатич:uа~ ОП. забіЙ1lа.

913

nСОПАtоruтn-)l.Є.1'СНЗ

опонвнllЛ

5uppura1.iva -

ОП.

щаtiса -

'949 :Uorbus A-ddіsоnіі-ХОРоба АлИСОUОва.
'950 :\Iorbus аng1ісus_RЬзсЬіtіs-aпг;хій

);'Рf"б1'О-~,ЮЗR08а~

Мспіngitis

lfl13J1аЧ8JOТЬCR

ТО)lJfістю

lis _

груд-

жіНОСІоі

гр~·АИ (J;'руз.lщя) ::1oponose (-а).

това.

928 Memngotyphu&=Typhus

ПОСТ)'110віи

.

що

(браJUП:З))!1ія).

9'Ь ЯеnіngоmуєliUs ~ ОПОllоетрра.."ИW1.
ОПО!r<г,dО3I{ОD:НЦЯ' СТРltЖС'l)а.

9ОЗ )lагаsші.1S раг,а,lуtiсus-:мара<Р1 пара
n.aрааjзі).

ОПОIIНПЦЯ

-

sріпаIiS--OПОНIt1"ЩИ хР('()

925 Мєпіngili'і

ТJI"~I, 'н\Сl1ага дитяча»

Зl<:JlшiJ:

rheuma1i(~a

Mcningїtis

inacul05us . \\'erlhofit=~

baeт<IIТbaвl('a.

pura

_ ,розу c:epuel)JlX артерій і .:wїокарДllТ,

:t<»шевз:. ОnОIlИКUЯ nростудиа.

гнойова.

реча.

9'.10

~teningiti$

96з Моrtшs

~ Stokеs--Аламс-Сток
-сова хоро6а (вірніше СI!)іПТОМОROм
n:teHC): "30;),lІt у хорнХ на сн.:,е·

'948 }lorbuJi Adams

!(OBгa~

005

м.

~роqпч1J8..

МуоеатІіitl.

"УРЬіІіtlс.

ZlИЦЯ праиnьoва.

- ..

'n_- .

?зб )lу.осl0Пі.:t """ Par:IJJ\~oc}()ItQS mu)t~~
Рlех.- )IiOH:HJlliJ'~
м "i3O<:')'Ao!-;lсть

oU",e~xetr:t (онремю.ІИ u."нящ"л).

981 M)'odcgel1erotio
~

]0;3

t'оrdіs--пгре!ю:\иlt1::-

НЯ
М 'я3ін
серпя,
;ІЖЄІІИЯ: серпеве.

~ 'П:JOц-.:реро-

~ephritis .subacuta4JfpJ<oUllu~. 11і;1-

ГНОЙ'()ва~

гlн:umаtіС3--)lіОII.:tТіg :to~w
~'"зеl$а:
xopїcrr.
;}Щ\Jн<:ве. І

,

гостра, Н. ;Jцовжепа, я. ;tОвrсньRЗ.

IIJJРI.о.вЮ1"
Н.· fllїtiиа.

suppur:ati,,'a -

1014 N'ephrjtis

І

:.t)"opathi;'l
uеЩ'r

1,,

6сз.rlаtinosз ncut3--JfПРRЬВJЩЯ: ГOfТP3 (свіжа) шнар;]~тпнов:а.

]OJ21'ephritis

11.

гнояста.

991

m

З~

зіниці

ntф.
Х()."Jи 3JlЗЧ'f)' ~'часть у
руваllНЇ беруть IIИ!Н.:а.

l:ri-

ТРЄ)JТЇИЮfі очє6іга~ця.

pe!'>OBa~

мірцпг)т.. 6~'6е]1нопере~

993 :\Iyrlns.itis ТJшш!Ц)I.

Сєрцlt~ Jfєвралмія серцеВа"
(пераєuь) серuевиЙ.

шенля) ССJiрсд1і Gop.:t3HOBOЇ за..10ЗIt І

бі~1Ь

бі:JЬ

900 :r-;еаоsis-з",ертвL.іcrь,.

w1

гіВRИ.

змертвіння

:::Ь!'ертеiLruя) І' 1023 ~eura1gia

p~

.

.:Jerщ. мерnншл щe;;reцп~

тахі11ае phosphorica-.з';'ilС]}-

твї.1ЇСТЬ

ще..еШI

фосфорова,

,.,epT-

&ПUЯ ЩС:Jєпова фо("форова.
1001) Nec:rosis '\'ertebra&--Иf;nрЬ:j,3 xpeбnя,.

nerv1

ІІ('РВЗ;

t

нерва;

fфр.J-неРВовиlt

1025

І

1026

ІОО3 NepbrНis
н,

1004

acuta--Rtrp)ЩВиuя

~cphritls

ПЦРI\ОВUЦЯ

6c<uta

ра~ncm"П1аtО$а

Н»7

alkoholica -

UИР:КОЮЩR

H:Jbкoro."Iesa. Н, П·ЯIШUW.а.

І

1031 Neuritis mu)tiplex епдешіса
Вeri· Ьиі нервпuн . чuмениа
.tlемпчпз.

сhгоnісз ра~:D('ln"Dlаtosa-- І

ппрКО81ЩЯ

хpOJtl1чна (jJ:ОВFЗ)

нівн1Ш.

)І'Я- І 1034 N'еurОSЇ$-Нсвроза:

Тllиова.

ХРЩlRчка

(.іовга) шкаp.1Jа~ І

. llJ091 ':'{<"yhritis cravidarum . !\'І l/.aгiT)III~~

ИИРКОВ1ШЯ ~.

1035
іОЗ6

так і :міспеаі.

Neuro:sїs. ttаumаtkа-Jtеврозв
маnlчпа 4и. за€Unuа),

Nodi

arthritici -ВУз''1Н

хо.'!)',

див.

ен-

•

роз-

~'"

опух

ГO;JoC<Onor і

OrcMtjS gonorrhoica-mіио_вш1Я зо:у.

ров.;):,

я.

ГОІіОРОГіIJЗ...

3б}'РUlІ:а..,

Orch.itis

ШУ.:ІЯТQВI!tЩ

s.урhшtіса-ліlкоопuя пра.-

.
,
On.'hitis tranm.atica--1JllJ..."ОВJЩЯ ззбu:-

ЦЬОЩl~ ШУЗЯТОВJlWi праИ1!Ьоuа.·,

на" 11. тра:в:о.tат:ична, ш-;,'):ятовнця 3..

водопуХnИRа (~flиіcrt.} JJa- ~ 1076 Or('IJjtis tubf:fcu10sn-ліlцовпця TOpO~

.... 1'

lCоВJШЯ

roрбlЩВІІЧШ4

хіс:тнова горбновичиа.

},tОЗliОВlIWJ

11081 О t
. t"t
•
І J
.
s CQPenos 1 іБ - Jі1("'П,ООf,;іс 'r иццЯ.
1082
Osteosclerosis_EbllrDMtio
_
Юcn."О!
=r-

cтpaBOXOДOB~ страВОХО;10-

!

Зд",uеЗЄНR1J.

І' 1083 Ostitis fungosa -Ostit!$ granulosaІ

ІО84

1055 Oidium аlЬіt'аnS:=Оіdi.·uПl lactis-oi· І
дJюм.: гра60И~ 1.UO СnРПЧRIUJС n."Іі. 10S5
.
синви>: в роТі ji п.;rlВюt на сЮtt..'10.му І 1086
ИО:lОЩ.
1056 Оmаgrа---ояагра: ос:іІІа:JШЯ С(!чОКИС~" І
:ut3i' со.,ів У 1І.J:еЧ('80).lУ . ~ї;ro6i
1087
.
з: в:i:mовШ:mIМИ бо.ц1l)Ш it перешно-- 1 JOss
аа)!" рухлнвоm ПОГО~

І

.

Rістиовпцл ГРіlб'Іаста~ :нicnroвnЦB'
губчаста~ н. зеРИЯ-СТа,
Ostitis mercnna)iS-kicn.;овuцл ;mrвo-,
І

ср б:JJflfа.

Ostiti$ ossifi4:ans _Ostltis osteop1a-:
stiC3--RісrнОВJtЦЯ СІііCТUJOWlа.
,.
Cstitis su)єгlісі.,,}іiJ-1JстJtОВ:Йwt поBe.pX()Ba~ R. :mеРХИ8~
.
Ostif.is ~'рh1Jitіса-к1стно,шnл upa Jl -

~rn.1s tuьеr<::ulosа-f(і~J{ОВlmя:
ropU- .
. .

fiеопаt6ruМ-П,\·Пu('DDUЯ,·
:UОJШЧ}Jа..
.
~
цapoД;f.--ellи1B
~., , " ',-: ІО89 Otha:e-mаto1Ті:l дllь" .Ваеmаt()JПА aurl-

1058 ОтрЬаl04:е)е ~сq"іsіta-Ю1~,а D~;'ПЦ';В~ і
набута.

траа.-

1059 ОтрЬаl0ссіе: соugепi.tа-Щ1Л", пуп.

сеЧОЮJс.'1і"

.' .

во.:з.ЯJtllfi

)057 Ompb~liti$

j

(УІ Pfi~i."J'>~ И~ ІУ] ЛОРQJ1ілl_
' 1038 Nuh~ula соrnеаc-tlубенуая рогівки;
1011 ~~phritis saturпіna-ИIfРI«mJНUi fJ..1и-1
леге~ЬRа змy:ruL.. іCТfl. ПЛ:mfЧ8ста
на J)4)Гiat1L

3.

auyзі......

HJI0 :~cphritis ·раrttJrієщіum ........ tUрh"Овltuл : 1037 Nоmз до•• Салсег aquaticus-:flома.
8О8а, II~ ОТРУТНОО.1:И1ЮРа.

, 1075
і

1054 Oesophagostez,osis--звузЇRнJt СТРЗIJQ-

лаД"

11)(8 ~('РЬПН$ ehronka М"зrhl!іn0s.:a--4U1)r·1

М 7 Od
t J j
•
•.
б'
_'
1 v't
он з g а_1У..,щtй 01.'1);,1 l.-"lb 3 ....дА.
]048 Oedcm,a g}оttіdі$-Набряск то.. осової

),пnя J;йтзра::Jьиа, С. с,,1Пзнева.

. ~epB080i сисreми~ 111> вагальні tгіcrерія" }J9растеиі1l n нн.).

мушна.

J«)Ю'UЯ

ФУНН11in"l

~074

""стравохолостиси.
1053 Oesophagiti$ catarrhaljs _ стравохо-

~(.'pbritis chronka interstitinljs-tll!f- , 1032 Neuritis optic:a-uерВI'Jl:JJ зорова.
f>QnИUn хроtlичиа np()~"tla.
І J0З3 Nеuroretiпіti$-ВЄРВПUЯ зорова й сіт-

Kephritis

.

з}tщце-

::>

чис-

.

pa.ц.;.v~BЦЦl;

Х<Щу, роз.:tYТГ1J (':тpaeoxO.tlOBe.

пер-

нервицл

(ЧО.:10-

On:h!t!s--яіНсовнцn, І1ІУ:іят[овJIJUЛ; .
Ol'ch!tlS acuU-1ШновІЩЯ rOCTpa f я.
(.,"Віша~ ш3";tЯroвпШl т.
Orellitis сhroпіса-яйиовuця довга;..
ШУ.:ЩТОВ1Щn ZtoBra~ ;{Оі'rОТ»і10а.:ІЗ.

1052 Oesopha<rismns--<;ntсКR crpaDoxo;xoBi, .

Neurjtis--flepuwr~

~lениа~ Н. p03Н1f1taHa.

zіlшnі

4t. ... ~ .. ~...

вод()uабіг .'JerеиевиЙ.
1
1051 Оеsорllааеetаsіа..... ПОwltреюtR ....-тn.aBO~ ;

}:ЄUГЗ$fhenіа-uеврастеиіл; у.сраове
.;щесилевня (Нф&овnй ЗНЄ:!llіг, пер.

103() Neuriti$ mu1tiple.x -

-

М 'ln;улrна гunpа{rвjжа~

очИо)!.я-

ЛRНно:ва.
!,J
.;у
1050 Оедєша pnlmonnm _ ВОДОП)"Х.1ИИ- "
J,ОвtЩIJ праицьова t 3l0:Н~ОВRЦЛ юст..
.
НОпа пранцьова.·
s і СТЬ ЗЄІ'єНlВ~ BO.aOtta..'1JJB J]е-гещ,в~! 1080 O:-.teomyelitis tЦЬЄ'fсulО&а-}{їа..."ОУОз,:

р1ехоЬгаchiаlis-uервовuй

-

зева.

и. гоР:tRИROВИЙ, во.!tЛ»ПЙ оп"\'Х rop~ :
М'о:шовrшл иіС'ТН(lОа. остєояіє.nіт.
ВО;10П.)'Х"lІJиа[-ииіm] гор- j 1079 Osteom,·tїit.Їs s"....hiJjtjcа~кіС1'КОЯ03...

біль трійчастото

роtзtorum

НJб8 OpJ1t.a1mOIJ1cgla-n.фааіза

~.lІНЮf.

бідІ. nаечевого f):,зетnва.

1029 Neuritis chronita

_

ОJ,ОВ\lДЯ.

внругн Го.лоС'овоі IJlі.:шнп.
КОF.пчиз\щуа,Ятови-uл rорБRоWPt"а.
О,.
І
10Т1 Osteoma асlа - 1;1СТIЮРО3И'ЯRНЄЯИ"n ..
l~ О('а('та аr:упgjs--набрn~ ГоРЗ1JИЮf. , 1078 Omomyt1itis _
иіcrnО~10зк.о.rШnfl~

'иєрвій~

виШІ ;t08гочаС}lа П·И8иш>:ка.

lІедавнп);

-,

cnjж~~

гостра.

1005 Kephritis

1006

}028

n і ~')Я

щJ.лпІщ,

;J;\1ертеіння :xpef)ueee,
знеможєи:н"), ІtЄРВО])f)3cnаБJ1ЄИlfR.
1001 ?\('op)asma сім Тишor~uoВ()ТСіР_., НЗ27 Neurasfbema dуsгерtiса-иesрастеJUU2 Nt'phriti&-НIlРI>ОВИМ~ заоа;Jення КJt"ія від ветраменвн.
'РОХ. :-. ИПР1Юве.

заростання

щі:ШНll t

нераа .. иервій тр. В., нервець Т. Н.

~eura]gia

за_нарі..

зарОЩЄИRЯ раЙ.:1Ужltичне.

J024 'Nецralgiаи. trigemini:-.Ticdoulenreux

І

.'

:о.!JЯ.

10G7 OpJJt:\lmia gОDоrrhQїса-()({lТа;JЬW;ія
. аб)'РОЬu" ОFОІНЩЯ: ГОІIІ,роіlllа* .

1J$Uраtю цІМ.

в 'Іха)

occipi1alis-неР8овиjі

6і,11>
П()11!ЛИЧ1:ІОГО
неР8ЄЦЬ п. R~

ро-

.

998 Xecrosis nlЗхШае.-3)4('РТВ:Ьість ще~
9W Nerr'Osi$

н.

Adipositas -

Зl\тьмареll)СТL np.t п~,~і.'Jість пр.

1042 ОЬ('sїtJts cordis---3ЗИUlрlліm сеРДЦ", 1009 Opbtahno.plegia РГОt'fYЧ>SSЇ'V'a--nаРa;JЇ;"
. отовщевия сери (серцеве\.
. !
-~
. ""
с
t' ti .
!
за ОЧНО." ЯЗ~ва D()CТ)"J1oвa.
,
)"" О'" ~

j

бі.1Ь сi:r.ничного !lєрва; нервіп, нерєець с.

ди.,

01'О"tЦeflЮl.··

щення,

ffepain~ нервепь B~ 11.
пєnі lsemadki-lfЄ'рВОВUfi

,

замєраість.
Necrosi$ rornea~tp'IВiaicrь

нер-

'

1066 OphtaJmia-3at}а.:ІСИР.1!' О}іа. офУа..,ь-:

ons Іра о-з.апертя, , 1070
, 1071
1044 Obstructio Vf.::иtгісu1і дUf. Obstipatio5
Constipatio,
с, l'O'12
1045 QcC<lusio сопget)іta~ЗРОlЦеНШJ, за- j
1(Ц() Ь~~::l:Иp~~r~~:~t irit1dern-заРf)~ 1013

lас<їаl1S-lІервовий

видовоro' (днцсвого)

О·

О ~esitas
Л1СТЬ,

j

aaKpiIJ* . .

НЄ}JВОВНЙ

ilepBiU~

]041

~

.

1022 Neura1gia

~аеvщ; .vascul0SUS-ЖJI.1ЯR, po:mHкa
Jфов()-ж"пяаа~

.\'ІіжреБРОВlIЙ;

un.1-·PJ1 '
aeJlЬ М.
' 1021 }.;euralgia ner\'j

•

995

біJIЬ

нервШ

Н)19 Ntur:algіз (':ystourethraJis-Нf'рВОЕmU
біль
сечJtntіо--сечівнвмоtнtl1; неРВіА ...

і

994 )1ухоrdєmа-міщ.:t':lt)l;'; хор06з~ ЩО і
нервець е."'С.
за.1('ЩИТЬ Jjj,:x 1'mииеЮlЛ (аБО ~..'\1еп- І 1020 ~euralgia
intercosta1is А НП"В.l"Щ1>С<Я ю"jРU~IІU11)J
та nC"XltqHn~1l1 рОЗ.;133.а3РІ.

1

,'щця _грибчастаw

IІеlІОМУ ОСJJіТЛCJfиі (або ВІІО".).· ніж, 1004 C-орJ;оііtіS-ЯСЧflННОfЩltя, ООфорнт~' :.
~ повному (влєнь).
І 1065 0J>:Н~іtЗS'СОГРОГls '\'itrei O(':U]j-.:.щ1'~
1040 Y:;$ta~us--Hicтar)(: бiraЩJЯ ОЧejі~ І
Ш:lістt. НРОО:ОРНП «-н.;шсТorо ':rL."a)..
Н('!10ШЙ O'len~ тре)lТіИJl'Я' очєn ... · очє-

aaxo~

веРВОВJJИ

1018 Keuralgi3 cordis -

lU1nba1iS-~t·ЯЗОU"ЦЯ non('~

1,0че~Ріt:~~ ... I'I~'
о'П)'('h оm~'еоst$--ОJIіХО)tlkоза; ··'''JtlП'С'"'
~

)фаще ба'ЧИТ'Е> в 3аПМ-/

.

ІШРlfОRа)I]НRЧЧ1l ..
ilирнові "а.."інц(.

НИРnQRа~itmя.

:.\:tУОSШ$-)l'лзrОВ}ІШЯ,

),tyos.itis

Ко;)и хорпй

8015 ::-;ephrolithiasls --

,м'Л30ХQріСrb .110,щеtta.
І 1016 Nephrophtisls инркогорБJ<ОWЩЯ,
pg~ ~lуоріа-JЮрОn>о:юрjtть.
НИРJ.i(іва rорБJЮsrrця.
.:'
91JO ),t}-'Qsis-міоза~ ~jщще31l'узіrIПЯ.. ;m~'-110J7 ~ерhrotурhn$-tIffРIiQТJlФ: ·череви"Й.
з111)111
ЧQ.;]овjчна,
ИИЧНt').

1039 '~yctalop' j·а....... ,іJ(Т~:lО~Jія·.

.

І

"

Сц~і--нров'ЯК lJ)'xOВJl1l (ВУШИА8).
11090 Qtlt.i$ ехtЄ'~~ bu))osa - ІВ]~"ХОВIIWl.

J,
• 301!1~іШIIJ1 n~ХIJ1?часта. .
.
' \ 11091 OtJtls externn сl.rCumsс:прta-18]Ухо-1t)3() Оmрhаlоrrhаgiа--нровотt:ча пynцева,,, І
8И~ <:Іовsішня об~eжetlа.
1061 Олус:hіа-пirтeвиuя, в6.лос.
' . І 1092 OtltJS externa сгоuроsа-Ів1УХОВllnВ.·
100 ~B<::~a SYPhjJitica:,~~ пра"- {
~::~:. ·l'Р~П~ІН'... ~. :~. .~1:0~;

цева

(у]вро;ю,ена.

' .

...

,

РЛR.-\РLЕGtл ~:РЕRІМЕТROSЛLРJХGtТIS

1Ш3 'Otiti5 ~:t~rna difftiu-lвJ:}"'-+оЮJwi :ЗО-. І' и~· ?araJysis--n~ра..'1і"t3~· uаРL,Jж.

.'-:.".

'.

:

. U!1іuщя· 'РО:l:шта.
,,'
1121 P'aralysis accomodatlonis - параліаа
]'(iW/Ot.itis cx1.crHot dip11t('iiC;'i"::":(k]YXOh11U8 І
ПРltстосуваИIfЯ .;юровоrQ.
. ...
аОВIJJWIІЯ (lбl'... а;хова (:ШфтерШна).
І' J І22 ParalysJs аІіUns (див •. МогЬ. Par'kin1()'Ь Ot.itis E:xt~rl1a ~lїipposa-IBJJ,'XODJ1WJ
!юnі)--трє:-'4Т1:t':JЗ nара."'1)за~
:tОИlljШJНt граПО8а~

І

І'Я.

1097 Otitї!> mtdia a('ut;'i-fll)~"ХОlslЩЯ сеJ098

,'11за

1102
J 103

,11().4
1105

ирщца.

рhthіsіса-{в}р:,оnиuл

,,'(>пnісulагіs·

! Г.1ИСТОВПіН, :1IШЧ'ЩЯ.
Оиєnа-1t('НШіЬ 1І'Оltro~JJЩ-n].

<,:)3;єг.:щ)qиfi \-а).
01.а(>nа s,}'P }шtіс.а~liС-МИТЬ
lІраНЦЬОDШJ;

ІІ,

1128

со('Трюqо~

__

пеж.

ВО1fЮЧИЙ

С)1ер;!.ючJ.U1~

C}t1o-

JІОб Расhуd~rmіа-tlа~ідср~ія~

1111 Ji

:.Jзе6с.'JeJJШI

СЩІОНЬІ

W",YP"j

(часто це

EJephantiasis АТАЬWП).
1101 Pachymeningїtis _ 1'В{:»:;],ООflО:ШИWJ
)103НОВЗ.

1108 Расl1уmеnіngЮs ('t'Tyicalis h31>ertroрЬіса твсрЗоопоЩПШJi
ШПЙJrа
персрі<'rТjна.

HQ9: Pachymcni.ngitis 11асmоrrhаgісз ів
tеЛlз
теер:JООnОЩЩUЯ
.:'<JОЗКQва
Н

10

lіРОВОІШ;Jllвна ВlІУ1'рішня,
racJ}ym~ingiUs tuЬ(\гсuJоsа--твер.:lОо
ОПОllllШl11

1111

),!o;mOBa

rорБКОВlІчН....

.

Рз}аttlm fїSsum-РО3Щ)'""JОте П:Ь.liебїн~
ня

согdіs-каёlаП\lIИЯ серця"

1'ьонаlЩЯ серuя# стvнотіВJlЯ С.

НtЗ Ра):udlsmus:-паё1юзj;з;u~ БО:!ОТЯ:!f~ хо
роба j
рія.

бо.'О'і'Яlfа· ПРОl)а('IIJ!UЯ~

l1І4 Рannгjtіurn~.ала.lеlШЯ

1129 ParalY5is infantil1s essenti-a1is-napa~
I~
n:і:З8 д:иrh""!:t е<:епu.iя:J1ьва (хреб~

ла.ра:tіза

IJЗб
1~~7

1138

.

Р1trаmЛе$іа

рід

паРЮtкезія; Oh-ремlfЙ

-

РО3..'lЗДЯ

паМ'h'ТИ~

1І46 Раrаtурhlitis·.,......пара'тlfф.'JіТ~

нений;

СУZlfща

(l'орча)

).І 'язів В різних :місnи..х
них) ~.К' та ип.

Paranepbritis _

.

.:1ЖСll)lЯЯ,

ЩО

'H'1JJli іІ· ll«n:о.зіооно
)lЬОУ ОСООll)
:ю..Ща:.

Ро:'tn:Н'l:Ш('1а Жизя:ста.

Н42

1154

1155
.

щення

'

ПР8-

Partus praematura -

по..'10rn перед~

rllоііовпк ~уБОВ1JЙ.

(зу"пи:R).

1!58 PЄdiculosi<; = Phthir~sis
B~

1160

nоши

-

Bicть~ заJЮWК'В.."1enll1l.
дш_ )10ТЬО$ maco~
10sus W('r}hotіі-пе.1іоза: нров'ЯlIО

Pe1ios15 (purpura)
ПП1r,.шcrість

ЦШ}'ряна~

І'РОВ 'яні

П.'1Я)}О'JКJt цncypянt.
Рcl]аgrn_~"зl dcl solє_}lаїdі$UШ$=
Lcprn (Elcpbnntinsis) i1alifU- пе

.'larpa:

\,ку ..."урузяuu-",

хороба.

JЦO

ісиуе вс
нраІна:\:. зє
харчуються
НУtcур~'3ЯJЩ~ X-'1іБО)J (або I'3рево!о!
Jiунурузяноtо боРОWfiа}t . Яl>:-ОТ

3

IТЗ:Jія .• Ьа.сstрабія j ЩІШ.
) lбl PelYi('el1uliUs - ле~'lьвіцс.m(),1і"t.
п-а:tеJ1НR' НіЗZ1:рі МIІСКО!1:0Х,.
мш~новз. :МltСl>оніздрпuя.

за
ніЗ.1РНЦЯ

1162 p{'l .... icel1u1iti~ рuсгрета1іs-tJі3.!1РВIJЯ
MItCNOBa ПОРО:J,ОlЩ, ~пcifоніЗДРПІ1Ь

..

ш· ро:.хооа.

J І65

УАЗВна

п~аІі$ nО"lОГП) РО;ШВQ,
РО:lіНRЯ, JЮnж{'JtIIЯ.
Рапп! patho)ogica-no.."lorn пат(т0·

1151 P.aru.lis--napy:t1c;

парафbtоаа 7 заlC3е

прпnунпевЄ t

и1rrьоІдь

РсlvіреritопіtiS--:ЧИ(,КООЧ~РСВЯІ1lІ.
Реl ...·їрeritoпіtis t-uerperalis - »}ІСНО

ІВ

.

РеrfЩ'аtiо сrзпі1-nро:шраВ:Jt-мшr

qe ...

репа,.

Ч~ ...

пр.05іft

Ч.,

г-РO'tJ1Ю'шuя

'1~+ r;pOТJIfl

'І.

i1testin1-nрорJ18

))ІШІ) }ЩШtШ;' ПРОК(Л"І.

ПРОТJ(ЩШ1lЯ,

(3 cepf'-'

прoт.uнаВН1l.

nPС:1!IІ.

простро~.nЄд"

щІ (~OBHi) }r,і1ШXn.

m.єroЬrЗJ13(' t)'mрзпі-ttpQ
буGеUlfоі пєрenmни· (6:убeJUQJ);

J 110 Pt;'rforatio
рнв

проко.,~

про.икаН1І1І~

nponmеннп~

nponm~ nроcrРО?1о.1СfШЯ (зоn:sі) бу'"
бснюt (бубеJtНО[ Пf!рenf1l}{П~.

1111

~r!oratio ,-епtriс,!li-I1РОРИD~ розpnв

(3

сеге)UfJШ) m.пунRY; :r:~v;t;0..'1,

про~

1172

T.uHaItP.JI.
(ПРОТЮlt"ННЯ)* !iP;:'nPO:.t-·
аеНIiЯ~
прС111Н
(30вні)
ш;тytuOу.
Peri!>TGncM& tube!'culnsn-n::х.кп:rкo

JJ7З

Pcricarditis adbaesi,-a (oonc:retio p~i-"

вrщр. горБК($tNва.

. C~f"dii) -

осq:.Щ!U Jпnя:

3."1tШЛJnla; <щ

n~.lЬi!e з.,пn-а!:lИЯ' O~'1'Ц.

1174 Pe:icarditis extt"rna--nС€j)лfн}иn,я:. 30ІШ)ШНЯ (;клшіШИ1.0ro ;тCТJia осер ..
зя).

1175 Реrі~a.rdШs fіtч1лО5а en.,ot<uyвaтa,.

ОС.

О"I1'Р;(tН]ПЦЯ

Н9Т1ftТЗ,

oc~

Hq~

ТЯВ;}.

1176 Pericarditis
[нlпWl

hanno!ТhaS:ica'- О<"Сра'"

Jф($О'f\Н;JlfflН3>

Q('.

".h--ров"Я

ста.

J ІТІ Pєrk:aтditis- p1truleuta _осеРД[U)ПIJ1І
nlОЙОМ,

1178 PeriNO:d1ti.s rheomatlfa--осеРіІlвlИШt
ЗО)Ше'8З.

...

1119 РегісаrdШ .. tubctcu!()s::t-осердl:нРщя·
горбновU'Чна.
.
, . . ..
J180 Per1chondritis -- о~ряcr(Н]RWf.
118І P('!'ic-hondritis ацtiСUl~е-охряctIН]U.
JІЯ uyxo'D3. о. nшна.
.
1182 Реtiёhoпdritіs іа~-ngі~2':Р8-стIВ)IІ
Jtя rОРЛЯRкоза. (). r()p.;umКl1~
1183 Реrimеtritis--oбура3!!пnя~ пери)tет-,
РОТ.

очсреfШWl по})о:ю.еа.

-огрv;uя;

сечтm.

urinariam-y

1169 Perforatio

поту.

-

Me;,r;:hcтiHHff

PJ)ОТІ~JС!ПІЯ

Partus

часи!.

1163
1164

і

(Ж."lаз:у

s)·рJlшtj~а

rJJчні .. П, неЕІор)1L'1Ь1JЇ.

1J5б

nияв:tя

ВltHIJxaIOТЬ

Paraphbnosis nyнaesa..-

(NЛЯ

Nallttoрои..

1168

воl p4)60n, сечшшonО,Ї.
ParhidrosJs - паРТ.ідрооа: впдіз:енпя

115З Рйrоt!ti$ ,іmр)а-ПРНВ)'WJШЦЯ прс
СТ:1, звnчаitна.

.

ка

)І'я~с

aorirnlt--y :t....n.:t.aіп gcnltalia

.ухо;

v ссчоuі;l, .у сечО'шft нз"а..,; іо
Vi'ntri-culum-y ш.'jНок; 10 YЄij.!caт

11.52 Parotitjs еріцсmіс:а днв• •\lumps-npц·
юушпіщя пошесна. ..

прп [НOJIО lHlIPI>OBB'-

ба3уЮТЬСЯ:

nUD'i. -у

.

BOro апарату" m.1YJ',J{oвoro,
1149 Partsl$ "e$i.ca~ \1rіi'Jаrізс~rrарсза сеч~
Щlна. Л. Cf.."JJlпкопа • .а":.tабість ~~язе

uнреШfХ

P-атаnоіа-параItОЙ1l:. божеаі.."lJJЯ (OK~
РСМОГО роду): (майже завж;ш ~па:а"'·
нове). н"рма .."1ьне пс:и:хнчне ЖlI'JТЯ
Н
новоItЖЄ1lНЯ~ ломішане з чисто
боmt'ВL'1ЬНН:ЯВ
nYNJia!dH· й
ооlЮ

IШl)'11t\ова# (;.'1а6а рооота

n.

іп

8}"xa~ .У

ocsophagum-y стра1\охі;х:'" іn рЬа ..
ryn~em-y
rop..no; 1п urttbram-

nrH(l'o-

1141 Рarаtурhus-:nаратиф.
1148 Paпsis , vспtriсu]і-riаре3а W:JYlfh"')'.

(с.и)\ЄТJ.'ИЧ~

UЯ.

пk.пя

Jlо]ItJfmJ«)lШ~ ,(;,lіпоі }іltШЮf.

фальшиві

1139 P.aramyoclonos шultірlt'х тІВ. lІуо
сl0піа :.- napa)SЇo}Ц.loJfYC
баrато14іс

хребова

croРОПIIЬ:

Іешіпіпа -у жі1fО'lі "Р"РО;JЖClIНЙ,
У жіflО'lУ 7p)iSHY ~ У и.іяочпn про'"
хіз; іп іпtєstiпа.-у·НіПЛlШ; іп 131)'ni~т - ~. гор."1яtfНj';
in mt'dia.s~i

Бегl

hаеmQП'hа

post

носа;

ВIfНУ

НрОБОВИ;JJtпу.

('пога:itи.

. РОГШКОВJJnЛ . (рогів111ЩЯ:)

а J 19 Р.зРn]:І-п.ап:ула... вуа.1JПoI.

Vt:"1i' pala1ini uар:цjза
:.u'm.:oro пі;ХНе()івм.
Para.m.etritis - прп (НОПQ])'ра3ІIИ1Vl.
Parametritis рuerpетаlis-прп(нооо)-

ZUШУ

brachiocroдuе.

(ЛРОlПш.ашJlt)

р~єй:
іn а.-u(',ulum-в ·cyrзo6otl,:'
іІyn;JffИУ; іп' са .... от· nasі-в, ('ере ...

ппапuьоnа.

(СDіиа.:rn.ва)

уразвцця породова~.

11!7 Р:апПl~ tr.a('homatosus--паIIУС ".трахо-

-

хребтова

параllаегія

нс,пормззьиоrо

·О'Ч80)t·Я·

J 135 Paralysis

щщя пілm,'J",mова.

(ЩlfJЩJf,

п..

Браун. - Сенарова.

JJJб Гапnus~rrю'і:ус: РО3П:Щl)ш:та·зап.а,1Ь1I;~ З}1~·rні."1і('rь рогшЮl ·3 'РОЗIl1IТ'"
HQ)1 ЩЧ:'Щ.'lІшtд, ащ:t ІІа IІій; ротів--

TpaXt1NGBa

~'язів~

(р.

'
mepbitica

ParaN~gla ~ріппlis

1151 P-a'i'zmychia

хребтова.

1141

1118 Рзп<>рІJthrtlmit1s -п.анnфта.,J,:,,,іт~о:се-

ОЧJпtХ

11іг ·'і. рук

Беті.

giam -

J 150

veuH-пара-

1134 P.aralysis spinalis Brown ~ Sequardi-

J 115 Pan('reatitis _ пiJ!:W.1УНМВJftVJ, ЖQ8-

НОВІ!Шr ]ifXJn_1nBlJcr~ ЖIt;tяЄТа.

musculorum

Paralysis

1ІЗІ Рз.ralу.sіs oen?! :t:acia1i5-f'lЗра.:'lЦlз .:ІВ.
цtвoro {вю'овоro} нерва.
] IЗ2 P-.ara1ysis sепШs-nар.а:Ііза стареча.
1133 Paralysis sра5ti('з $ril1alis=Tabes dor~
$аш spa.sm.atica - пара.лШ cyno~aa

1140

'\10в"іІ:

._.

Іт)ова).

1130

Hir~

'J'fев)!щn.

. 1145

J

Ma:;m..

нігrя~

ІОино ~ губо- горляuнова

(A3HJio-гуБО--flро.-J1пroВ$-).

1.

щі;нша nUН(Щtm[-інна*-uьonа}.

1112 PaJpitatio

І

oUR-'JЗnОU.

Рзrаlуsі$ ~l0S$0-lUi&-}aryngea (-рЬа-ryogea) Qш. Para.1ysis bti1barls-

:tіЗ8

стовшeJt-

о.

napa=J)3a

рі;шпtt оо nраJt1u,tlDиА.

Р

bulba.ris ~спta-лараJJіза

на (у) БQ)J.:Єві.:JЬJfПХ.

('''"резня горБНОВJlЧIJа..,
ОtоrrlJо~u-т"ча :з 8}'XZ-, вухотеч-а.
O~"yuri$

або-ж і

1127. Pnra]ysis gencra}js progressiva a1ienorum - nарuіза 3("І'зльnа ~0tt}"П&-

ПОПШ13tШП

(pa~

raplegia іltf('Тїоr s. crur.a]ЇS)~ або-ж
brachialis.),

,ralis).
1344 ParalJlegla

(іУ:1ьQоиа пocтyn-oea.

Itіг

060:':<

.1161 Pcnetrat.ioltC'S "COJ'»orum a11cnnrum:"'"

'060Х РУ1; (р." supcrior s.

(rocтpa)

1126 Paral)"$1s dірhteriса-пармі3а ди'"

~·єрсз.НlІ rHoїioo;).w
щсdi.a

свіжа

'бульбова тостра (свіж-а).
1125 Paral}'sis bu1baris progres:siva-lJара-

!099 Ot.itis 1n<..-dia griPP("lS.:l-rв1}~ОlШW1
('е~е;щя ТРllпова.
.
1}tJ) Ot1t15 media РUГ\llе!1ta~{1JJ.}"'ХОІ.шця
Otitis

;lоrіриа

f.тJаю:рі).

1124 J:>aralys.&

1)е,;:нщ го(..'Тр-а ('піша).·
Otiti1> media с11гопісп-[»1уховпuя
('єре;шя хрОIJRЧна, (зовг:... заВШl).

НОІ

па.ра.:і~

бічна; Jfаil:Чаrтllnе.

.". ;

1123 Par,alvsis· ascendeJls acuta (Landry~·

1U96 Otiti~ іntt'спа-[t, )sховцшr ~Jlутріш- , .

1143 ~arар)сgіа":,..іі~р~пnсгlл: оара..,іза С1!;
, . :четрWЧIUfX частш) Tt.'la {061t)ЗВО-

29

.

PemphigUS-І1~фі~'с, П;УЦР1Н,~ пу~

1184 J:>erimetritis Рuсга>enJї$--Об:--раЗIlnМ

Хllряста осппка (ВП:СIШl'а).
leproSUS-nУХНРЯR

1185 Peтlm<tro••lj>lngitis -

1166 Pc-mphigus

назщtЙ, п;ухtlрmшя Броказна,,:

про

П~фtХ't"Щ1.

трубоВИ!lЯ'

.

~'_flUВ'"

ЗІ

.-

. '

1J 50:; J~rim{'1:roS:t1I)ingitJs рuerperаl~s-oбу- ~ )211 Phlilf'$:ngi tis s:):()Щ1і~іеа -.. OOp.JIQrWJtH.
IXlЗIJицетр)"ОЩЩUfJ noponosa.
- лр..иuьова.
.' .
.
1157 РсrіпєрhritіS-ОЦИРUОDИDR.
1218 Pha.ryngiti$ tubЄJ'(u]u$a -.ГОp.l10ВИЦЯ

1188

Рerіоdо:пtіtіs

-

-lll)ИUЯ :зубова,

!Н'ріOnОIIТИ't,.

1189 l:>eriO$titis--окіст!иJиші.
а]уео

1100 Periostitis
;ІУЧКОВН.

іНИ

1192

ar1s -

Оliіст-

OJ::icт Іlфщя

1220 PhJebectasia

огЬіtМ--О1>ісТ'Н)IІІ1Я очні.

PeriGStitis

Рt'гіU5tШ.S :'іу}>hШtіса
праlщьова.

J'(1f ЯСЧJiова.

PcriproctitiS--O«~:1I1ИWl.

1196 Рt'tіsрlепitіs--()С('_lєзіlШНWТ.
Н91 Peritunitis acuta-очеревшVl СЬі.на,
"
о. гостра.
с:шсrosа--очеРС:8Иu.я

1198 Pcritonitis

nl~

.10:lolцева.

1202 Peritonit]s .tubercuJosa горбновя:чна.

"1 Р,олі..1Ь.

, .
11224 Рhlcgmопе-ф:1егмона.бех.1ііздрнuя.
J225 PhJegmone orbits,c-ф."lеrnоuа, 6чпі.
.
бєх Qчиі* ніЗДРНtOt очні.
.
.

1226 Phlegmonc Hg. latae
ШНРОliоt

•

JJИЙ~

уразовоі
"

рuеrpcrall$-бех
:JIНJ3юt

пород.о-

1227 Phle(1.mone periu.rctbra1is-ou J(o.lQ~
се"lОllровідииЙ.

O'tepeB1fnJt

1228 Phlegmone sac('i lаСl'іmзJis-{Sс;'Х ..(';11.0-

1229

очеревпu.я

зовоrо мішечна.
Photophobia-<вtтl;JlобоR3kїcrь~ <'ві.Т[..1}оБОIl3I1і('ТЬ~ cnіТ{:I]оострах,' ('Bi~

Т.Jlо..'1ЯК.
.
1230 Рhthi1lіsЬroщ:-hіаlis--с)'х.О1ИДИWl\ові.
)231 Phthisis fiorida--сухоТlІ Щвreu\і, с,.

1203 Реrїtоnіt~s chrol1ic,a--очєревиШt ДО1!rотрива..,з~ оч. ;)',аТЯЖіtа~

ОЧ~ ;toвro~

часща.

прудні. с. ШВЩll\обіжні.

]204 Рег1tonsiШti5-ОШігдалпuя~

1232 Phthisis ga1Jopican'S lapicidarum ди ••

1205 Perit)"PhliHS--~Ч)t)ба.нОВUW1j пеРlІТИ~ І
Phthisis t10rida ~ q':xon1 .<JerCHeBi
фліт.
,
(у) liа),lенярів.
"
1200' Perniones - ПРI1»орощenRЯ~ (nPC)lO- f 1233 Phthisis )аry.пgеа---с)"ХоТJt rop."Ja,.' су_
рмни); .,:tТUflзрll (nn"''-bum).
І
ХОТИ гор..,-ОВl...
'
1207 Pli'rtussls = 'Iussi$ (;on"uJ:si'va _ нз- 1234 Phimosis асqUі!'їtа-;:-:::авузіnин IфЦП}'иtDJlЮК.'
.
"еве uабуте, Зn3-'ЗЩШI " пере;хнєшку-1208 PestiS~YMa. пжума~
І
рочнonе н,аб~"ТЄ. Jte:;\a.;Jyna иабvта.
12(19 ~csti<; ЬuЬопіса--Ч)';\fа бз-'ООlша. і1.ж:у.. 1235 Phimosi$ ~оngєnіtа-aJ}'зіквя- npn'\'13 б., чу?;уа жовюша.
nYHueBe Bpo:ta."ClIe. зв)'3інн-я пер,(':д12]0 f'estis рulmопum-чу~а .1ereHcBa~
IJСWНУРОЧНQВЄ
(п('ре.:1НСШ~'РОЧU<')
;!жYJtfl. д.

1211 Pestis sерtіс.а-..qум:з cenтн~па. 4Ж}"3S:а

12З6

rtЩ,і1RВа. ЧП1а І"ІIИ:JОIi;>івнао

1212 ~з еqumu-s-коняча нога (СТ:liПЩФ І
П1!{Ошва.
ру о

а

пi;nЯГIJЄlfа

ПЗ:Jьці

новеРЮIЯ)

(зіл}утаJ yтo~

("нод!

З8веРIf)'ті

шmШl1чnа І

'Вниз.

'"Т81\ І

Щі) а,lQl1Иllа стає іі :С:ОJlJlТЬ па nедьw

I1FfX; tтУПRЯ. СХОжа на I\OnlfТ().
І2І3 Рб рlапus--tп.nошена ступня, П.l0сна (1)!ПЩI (зrшчаJlНО буває І,ОМ-

бінацtя

з

ЯК

nроджеие~ l1еза:JУП8 ВРОJ:1Жeка.

P:inguec\tla =Pte)-'gіUD1 ріпguє":"пін-

гвекуля:

]231 Pitytiasis
жевн:Й.

; 1238 Pityriasis

J

ЖОВТЯCnIЙ

горбочOR

ЩІ.

бinЧ:щцї она (ЗВ1lчatiмо 6і.."111 кpa~,
ротки).,
-.

ВОllНЙ:

tosca-DJtсіькуеаreш.

ро-

rubra-lшсівt>yВзтeuь чер-

111239 ~tyria$js V<'lSitol0r дПВ. Dermatomy~
CQs:Js

turfurace.\ -

ВlIciвIiY"aTЄUЬ

,pes p1ano- \
зм1н:ноио.'-ЬОРOlшfl.
Уз1guз):
. ' 1249 Ріасеntз praevia -lІпередн~ !lОЖIf'
1214 Pes VЩS-н.lиwава нога: 1:о..'1lt cryn- '
("ЬН:O~ nonepi1';tetIH1J Jo1iC1leM.
ІНІ вшreРJlеllа Ta1-t~ що пальці при- ; 1241 PJaques: muqueuses fфр.) _ шrn.м
'·algus,

ТQрбкoвuчqа.·

9СНО-

dоlЄn$-бt;Xов.и.l бо-

бі;уа б<h'"Іюча ф.'1Єr",s,зія.'"

J201 Perїtol1Їtis traumatica-очереВlІUЛ 3абilfна, ОЧ. траВ)lаі11ЧИ~.

)223 Phlegmasia alba

:почпй бі:Іцй опух стеТІlа

~ritопltjs~рuerреrаlis-очерсtшпя по-

pOllOB.a.
1200 Peritonitis rheumaticll, -

-

ХО!р1ТЬСЯ 1$ ~ереДИIІУ~ а п'дтз на.. ;
С:IlJЗПЯDі~ Ц. С.!J1tЗJJястj, правuьопі
- . :JOBHi. .
і
)101СР і ВУ3.11ясті; п1л.n-НПІе8НЯ с.лиа~
.1,215 Рез valgUS--R."Шшава lIora: НОJШ.С7)"D- ;
JJjвt\И В роті -та пролиl-\У ..
)НІ nOnc.pHCHa n3;J.J>1l.fr/I,t11 llзаОН8ї"l 1242 Pleuritis з. p)(,H~Ila ,- олегj'.jIOlttn
а n~JtTOIQ всер<,ДJЩУ.
,
1143 PJeuritis ex:1dati"a - ОЛСГ еп HRIUI
121'6 РhаryngШ$-фЗРlшгіт, гоp.tJОВIIUЛ. ,
ПРОCOl{lе]па, о. ПРОСО'q.")пва~

1271 "P~eoтop:yoHIOтa,x ~ n01JiT~trЗЗ0)- .
. гріІіпе QГРУ.'UИ, ~o8iтpo[ra3(}J..pYIl. ,
.!м rнollove.
.
1272.J>пеum.оrrhаgіа-нроьотеча .:iereHua.

.

~,-oмue:ua."

]241 Pleurjtjs" tubf.T~ulosa rи)пua.
1249 Рlепroрnееmопіз

.

НРO!rOТеча зі .'1Є1·~lliB.

О.lегеIlШЩП

1-273 Pneumotho:-nx - JlОЬітrюГРУДJtJJ, ca~
"ol.1}"'Xolrpy;ull;
"
1274 Рnсuпшthоrах tuherculoS3--іfоОiтJн';t-гру.::t:tЯ горБНОВJI1I1I*.
.
1275 Pneumot,yphus - :НtГЕ:1I0ТНф: -mф (ч~

о.lсгщюсерд-

1248 Plf11rOperiearditis

(re!\'!op()1JtaJlb~

пороnова.'·'.

І

СТРЯJФва, О. г-істрялца.

1199

ЬаетопЬоіdзli$

ОХО.10rщ:х

J221 Рh]єЬіtJS-СИJlJ!оQжJt~їItWl.
1222 Phlcbitls puerperalis. -"('JJНЬО)h"Иа"ЦR

niXBOOnOIlJH't.'!

1194 Рсrірпеumопіа-оnеrенниця.

.

них) веll; гемороЬн.

(шістtJlJtщ~

_

-.~

- .'

. реоня СИНhJ:ЖП;Н)ВЄ •. "
nОUЩРWJlIІ

lt9З PuiorcbiUs-періорхіr,.

1195

tорБНоВичиа...·

1219 Phlebect1l..sja-веIJОпошj'РСИНЛ:-ПОlUlf"':

.

ІШ РlечrіtlsfіЬtjпosз-~_;'аегt!~1UtЦ~ іЮ.10}\""

nЙСТ3. о. IЮЛОК91IНна. .
.
. 1245 Ple~i:~ sicca-О.1егеН1lПЩI суха.
12tб Pl~ltiS І'hещпаtiса - О.l~rеIlfШUЯ

tubt'rculosa-O.1er-

Jlолег('нннua rpобlit>8ичиа.

I~ Pneumonia ."1егепів.

I'С.IJlшtt}

~'1erеннп1ІЯ, заna:хеннл

"
1276 Podagm-no:urpa. сечо.кnасar 1I0",~·

JtCSIS· риlтопцт..:..- вуr:Jє..J(~,енНJЩЯ,
.1.егеИIlНЦЯ: вугдe.nсрош..'"IІІВЗ.

еугзобиця: се'ЧОЮJCJlа (~НDаGИа) JJаль-

ШН "ог.. (осооанво se.-D](ОrО па;n.~

1252 Pneumoma саseosa.......1егеНllИцR c..p~

1tя).

часта.

рuJmопuщ ~ ."1СГС:ШШЩ1J

nanMl1o-

ззт:у."1ьна;о З. затпчн;,'ваrа,

.1.

_ ""бо h·рея.іmК"ТОПОРОШ:JИJf3.
ІШ Pnеumоща crouP;;SQ =Рпсптопіа ііbtinosa - :ІегеиИlЩВ
BOaOtmuHIJ~.
.1. BO.:Iot>nBcra, n. Н)))"ПОііа.
.
І25? PnЄUInо)'\іа
етЬоІіса - .'егенmЩ1J

Pnenmonia fJbrin(iSa

сябо-

.

ди,. РпсumОп1а

cro:ароsз -:Jегешmц.я:
.11. во.'10Ю!Вlfиа~

!lОЗОЮlБ'ста,

.

J217 Po1iomyeJiti;o a('uta-ПОJ1і0)1іс.1Jт ro-' .

J2S3 Рпеитопіа cataтrha1is _ ;tеrеВ1ШЦЯ
_ h"тараль~а, с,,11!з{иJяста., і
1254 Рп<'Umоша {'hаllсоtlСЗ дцв. (".J\alicosis

1257

"хороб.'tивих

HeJ(;)~

1251 Рщ:umоniа апtbrзkоtjса дuє. Апthга-

;:Jій"а~ .1~ емБО:Jова,

3'. ЯnЮП3.,if

.;t~iH у l!('теIJЯХ (гмовие а ;tегЄі-ШЦ-

І

!
І

1I

стрюl; . aaI1~P~1iIH! сіроЕ субстяиDi!
пере;з:шх рОГІВ спиннorо :М()Зh"у 31
~JЗlrчаіі"и~t
u:ac...1ЦutoK -аТрофієЮ
н' я;;ів NiHUiBOH.
'і
1278 РоliоmусlШ. іпffl.пturn essentiall$-'
оо..По:tпе..'lі1' ;1J'ТЯЧJJ;А
са"10mйнпй
(неЗА..lе;.lШI1Й); Qr.ш. Poliom. acut~
1279 Polyartbritis rbeumatica acuta~'~
(:Jобnпв б6гатьох еУГ"1обів (баrатосугзООпWf,
"fПС-lеuио ;. суглобнцл)
~"1oN.ЦeBa Го<:ІРа;
;\ІЄЦЬ гоетрпй.

~уг.чобовяЙ

~10~

1280 Polyartnritis rheumaUca chron.~··
r.10бндя б3.l·ЗТЬОХ с;угаобш (баГЗW-

1258 PnеUП10nїа gripposa-..lerЄННіЩIJ rрпС>Т"lобяця~. чпс.1СШl0 - СУГ.J'lобиая:)
""""fooBa~
.,
,10)!цева л--РoНINна; суглоБОВИй JfOr
I~ Pneumonia hypostatica - ilсr-сяпицл
~cиь ДОВГl1fi (хроиичний).
.
З&стійиn ••1. ;з.-аcrtЙИОRJ'іsна.
, 1281 Polyarthritis scar)atinosa _ бa.rаro1260 Pneumonia jnterst1tia1ts chroniea J
сyr~10БStШI пжаР;'НПJiuна ..
:.егеIIНnЦЯ- про:.tіжиа довга, а. ПРО!>І.
1282 Polyart.hritis- vertebraH-s- tubercu1osaХlЮицqDа.

12бl Pncum.оШа )ohatls--,еrеИFJtUя част~

1іОВЗ,. Л • .!1L'tЯ9Ii:ова.
1262 Pneumonia lobulaTls аеге-п:.впз
ча.сточl-tOАа • .'1. дL'1ШО1П"ОDa.

J2б3 Рnеurnопїа pcstica--.."1сгеJШIIЦЯ ч'\'}J-

12М ;;:e~:~ld::mtica див.
рulmoпщn -дегеltшнm

Sider:sis

за.1ізnота,

.,. З3.:tізопорowmlва.
1265 Pnenmo.nia traumatica -

:;tre>tНИДЯ

1266 Pneumouїa tubercuJosa -

;JсгetШПUR

-1абійиа. ао ТраВМЗТnЧ1l3.
Г.()рБRO~JlЧН.а.

..

1267 ·Рncпщоnokопlоsіs (:'\letaHosis рпІто-..... uш}--nисв)(ОиОRоuіоЗа; nєгеннн.дя·
!10IЮШЛltва • .;а. яетаЛОПUРОШ-1ИRa.
l2БS Pneumoperieardit.1s= Pne\Imop<"riear~
d!um - ~~о(га,аоl0сеР.illnJпwr-, по811іроосеР;:ФФЩIJ,

лневмопср"щ\р~

:11'11'...

J269 Рl)ЄUП1оrkurіtі5 _ PJeuropneumonia
~о."1еГЯ:t'k'1егеtНШЦЯ.
.
12'10 PJJeumopleutitis tubcrculc$a-o.1enlo~
.1.е~ЯЩЩ1! горБХО811ЧU3.

багато):ребnеаа

суг,.оБJЩR

НОВI1(Jиа.

rорб~

1283 РоlуоасНІіа _ бага:rопаJiіа1>; багзПl"
!JаnьчіС'1."Ь,

багатonальчатicrь;

1}Iі'РХДОР)1а..lьие

"Чпс,,"10

Vj-ц1 або на щ)зі.

nазьців

пона

.'

1~ ~r]~~i~~;;;a x:!~~~a. жага,. .ИвJI~
128:5

PO~ym.;,ooSitiS
~BBWI

rottpa;

.()стра;

rheumatica

багатьох

аФf.a---М'If-

)'t'лзів

багаroм'Я30l'tltuл
:М'1J30ВIЩЛ

;lо}Щева гостра.

'286 Polypeuritis' _

с.1СIJJ10нерои1tЯ,
;.\icцeвa~
РоlуnеUJiО!

л:о~цe.sa

",'10мпева

б.аraтомj('цева

багатонєрsUДII,. ЧlJw

neРВItWl

(iaraTo-

12!:l7
cndemica ОШ~ Веп~веП ..
12S8 PO)YsaJ'(:ia заишрi.nість. ОЖ1Ірі.<Jlcrь.
1289 PoJyUr1.a до•• Diabete-s- lnsipid~...
га':l'OreЧЧ:fJ.
зверхсеччв,
~озбl.1п...
шеЯUR. nоліур.ІЯ.
.
1290 Г:resbyopia - нrecбіопія, ~реча
nі:.:ct3.'1еиозорlч]kТЬ 7
стзрe-tа
да·
.зенозор{ч]іcn.

'

...

"

І

І

32

РRЩ:Т'ТlS

-: R2ТІют,5

1291' ProctiLiS-JtyтIlНU1'.,

1292 Pro)apSU$ іrіdis~мпа;:tiи,.я 8єce.;a~o~
801 об(),101Ш1t~ вопадіllНЯ uєсе.'ш8.
1293 Prolapsus lt>сtі.........1t"Пз,1іНlНf ь-утві. в.
НУТIІЄВс.

1294

РrоJ;фSІ1S uto.>ri--ВJfII,алЇIІШі уразу, В.
ураЗО8Є.

vаgіпає-nипа;UJШJl піхви,
:ураЗ0ЬОГО ПрИСjJl1~У~ B~
уразо~

1295 Pr1>lapsus
B~

ПРJlсіИRV.

1296 Prosopar~ia='l1c дои)оитеих (фр.)
прозопа:п.гі8.

J,єрвніЛ: Трійчастого

Alep»... ~ ііервсвий 'бі.,ь ":JПЦЯ.
1'297 Prostatitis П(,Р~СЄ·Jmі(ц~tш]ця.
ПРОСТЗТІТТ.

tub<:rt':ulosa-l1єрr:л.ССЧШI
(ковиJця гсрбf\ОВИЧПЗ.
.

12fJ8 Prostatitis
.

1299 Prurigo "- <сп('рбеш,. СВСf,!бійна . .
1300 Р!Шіtus :1пі---ЧЄСSЧRЗ нервова lбі~1:F.lJ1ЗО}

ВІЗХідшшоuа;
'сверБШпа
нj;J,ХШIJИJiоuа; пру'JшТ'\'('о.

1319 P\·arthrosis

-1ІЇИP"rP03З,

1320 Pyarthrosi$

-

.

·-БИР.·,
rheum~tica

.'}0)1Щ:ВЗ, ГJtо(:с)ТЗобиuя ло:мн('ва.

.

.

(по lродї..1Ь JrnpRoea. .
'P3'e]onephriHs - :МI~ОО1JІЩИНРh"ОВшvr.
1325 Руоперhrosі!;: - піОI!ефроза: ГНОЙО1!а

)324

Ішрlt<l,

ІЗ26

ирyn

'"аRРУПCRшша,

lфупс:хоа.а,

Т. ;:t.о..-р)о'пупо;.tібнз.

Pscudol1j'pertrophia

буйне

Го.

)J'изевс

uе-

nозіроє, nе.еВ~(}ilев};е~.:їЯ.

РЯ'udоtз.Ьes

-

(.'ТРИЖОСУ"ОПJ

вітряна, о. nfоfiовогаЗО'8а;

а)уєо)'Згіs--r'l.ZоttоТЄЧЗ )J}"Ч~
новО1* гноilотєча :1 зубноt Jlj'Чh'11.

1328 PyosaJpinx -

I.:.lфаВЖIlЛ ,
nітрннз.

n}cna

піспа

шюіРН3. 1

ne-

nісл(>

Рsоїtis-nсоіr, запа.7lСШJЛ Iф1f»reВOrо
>t'лза (psoas)" м'яз{ов)иця крижє

•••
1309 Psoriasis
nЬО13ліt.
ватпй)_

s~'phi1itica-;,ycкaтenь nран,
,:шшаfi ;J}'UIдСТЛn
(.:1YCRj<·

1310

Psori~is ,,-ulgаrіS-;Хj'(:Каnuь :JВlfча,і

1311

PsуcllОрзthіа dеgепегаtі\"а-ПCfl'Хопа~
тіл . nєгенєраm13I!З. разумо~ хороб

1312

rнО:ЙОСКУПЧСЮI1! яйце~

npoBo;tOBe, rноіі.онаПОВиt:НIІЯ
301\:01 Tpy6a~ піііоса.'ьліllt«:'.

1329 Rabies оо,. L:psa--CK.33~ снa.rt.'"€иість.
. ша.1Є1JЇсть<
,
1330 Rзсhі1іs (RacliitisXnlJs) ltflG. :\lorbus
аnяНеus - ы1вуха~~ aHraiil('bR8 хорсб:t. рахіт,
.
1331 Rhagadf's
апі тріUЩШf
B);J.xi;Iнпка, т. вjзхі.1нлноnі. т, Ві.1~JШИI1

нynПlчноl. шпари »jД:ХіДН:Нh"ОВ1.

1332

1333

lНlрoД'),:она.

ItеВl!Й.

Шlівка

Pt<'rygjum-птеРЩ:,jJ()~. lфUJUlК спШ ..

ОЧМІЛ,

1313 Ptosis -

НІШ.,аста

ІІа спійн'

пroза~ поn.іш')опад* повhro~

ааЧ1ЩЄIІШJ, ПОRіl{ос..,абі<:ть~

і)ив. ~torbus

m.'tcuJ~$US ,V('r)hоШ.

1316 Pu:>tula ma)igna = Anthr,ax (сибіРRа).
.
13І7 Pyaemia-r110Є};рів ·я.

тєліВ

1318 Руаєтіа PUNpe:raJiS-ГlІоснрів'я по
родом. ,

груnян:оt лИШШ.

Rh;)g;)~des таттНlае" рu('греl'fiJЇs-1РjщІНПt ГР)'.1ян:оі DlJПRI.t nopo::toвi,
аеn

mоЬШs (mіgr:Нl~>-JIПРна

.каюч.а.

шtpRЗ

Рj"Хаива,

б:1У~

Н.

:е:рівяа, Н. зру.mєва.
.
_335 :Rеsссtiо--nиrnп, ВJJ.nучеЙЯ:ll~
1336 Retentio рlасеQtае~а;ttСРЖI\З

)1ЗВ~'

?оJ1<:Uя

{:20ЖП('Lна)і
H~ВJlxiд, l!свj,дхо:tжеll
ня
)ot}сuя;
ЗЗТРJІМNЗ
)!kця;
зу_·
ПnИЬ'3 (заIШfша))f. .

1 JЗЗ7 Retentio testї('В}і СОП.gtuіtа-'<l.3::tержиа яєч..а (lIЄ1НЦ;Ь, R(,'Ч1i2) вр"

r

.1жсн:з,

1338 :Retenti.o

1339

І3)4 Рulріtі~"ШУШШЩJJ з)"6на.

)3]5 Purpura haemorrhagica

Rba~des mammHlae---тРjЩИПИ, шпа

РІ)

шлари П"ПRИ л.

1334

""Й.

lJЩНСТJ.

ура-

R

це-

спраnжнї. I."ТРJtЖОС'\ЛОТil поаірні.

IЗО7 PSf'udovariola=Varlcella -

,

ГIU)йonовітро
o."Jєrlea }.иhnЯ
гноііОВОІІО<"

P)'opneum!)thorax -

гр~·.a;r:я.

ва

musculorum -

розростаИИJJ

)1fI('()Ч

ті.,ЬХИ Ю'l:НШУR 3; гноє)! •.

неcnрnвжн.ій:

ТОРЗІШиЦЯ

no.."JiptJe.
1305 Pseudf)leucacmla дие. Morbus HQdgkin\ - бі;:10tфів 'я нєслравжш,:, 61.,.

1308

через rнOnоВУ

1327 PylJrrboca

vulvae--чесуЧf,'а copo~i~

спрanжtJс.

1306
,

J{«аи

RОІШРХ(ФJЩЮ' ВШ "яркп зО('Та:стьс:я

'!" СОРО:Wщі.

1303 PsiYUdQcroup, JЗ04

ваг1тuпх.
рзгtuгіentjпm-~ІИСОЧROJШW\

'1323 pyelitis

шнуряtlа .1егна (e.:Jзба).

1302 Pruritus

"о
nіяptpо3а,

lЛl PyeliНs tз)cul0fi3-:\IНСОЧНОUШ'\1t lia~
)lїHU~Ba ,(ннркonз \.
1322 PyeHLis gra"idarцm - }tJН'О~'f{ОЩlUЯ

(нервова)

Pruritus сutuпеus simplcx--чеСУЧl~а

ГJlOЄC~:ТД.o- ~

1340

игіnає д(и.

заТРll:UЗНШ:Я,
ПlЩJiа.

tsе~uгіЗ-:-Сt'чо

сєчоиевl!Х13~

"

Rctiniti~iTI,"irrI1HWf.

Rеtiпіtіs ~lЬптlппгіса

-

сіrкіВt{IІЦй

бізк«єчиs.

-1341 Rctinitis

сеЧОЗУ-

dіаЬеНсз--сіТt>іВJI1'ІUЯ

цу

НJщщпчна • .

1342 Retinitis

hnєmоtthаgiеа--сітЮ.еНIIWI

НРQВ"Пn::l. С. 'ирововнаивна.

leucacmica--<.ітЮtrRJЩЛ бl
:JOr:P~B 'яна, t:". бі.J:о"ріlша.

1343 f{ctiniti$

,\

SJМt:LЛТJО -

1391 Simulntio :- ('JI~У."JЛціяl' .)':tanаIШЯ t
ПРJШJU~lIJnlСТЬ, бреХ.;Jhвkть.

13!r2 SіпusШ! hопtаНS-Сlщуа11Т :10608пjі:
:ЩТІ)Н'ОНJJЦЯ, ::mТОЧIІІЩЯ :106088.

1393 SіпusЩs sр.ht'поіdаlіS-сtЩУ:ШТ J1.")JНI~УВ~ТIlЙ;

::ЩТОR(НШНЯ

(З3ТОЧIIltWI)

~'1hUЮ·8.ата.

1394 SiriaSjS--СИ}>іАза; ого.'10~НIІСIfИЯ CO~
n1lЧНt;

()ГО.1Q)tUН.'ШЩ

РQ'ЗЄ; о. жарою.

теПЗО8f':';на

]395 Sіtіs-жага.
'
]396 Sl)mпзmЬu!іsmus "",:К осtаmЬulї!:j,П\US_
со:чнамб)-;rj;}~;'

б.:.t.)'R>іШШ1

А"ОРоб.1J1fUl"

"('таП

СП.:tЯЧlt (уві СІІі) D тїсте

SUВJN"ОЦіТJО

:

І

14J1

StеПОSі~~енооа; 3t.уаіtщл :e:iaТYJJJJJI,.

ПРОХОДІ&.

.

14J8 Sten()sls aottae---звуЗінпя порти (го
,1JoeHoi че:рвоножи;ш).
.
J419 Stеп()sіs arteriae. рn1mопаНs _, ЗВV
'ЩШЯ:

ЖfI.)1П).

:t(.\rt:ИЄ8оі

артсріі

JJОIfRЗ: праnОНl:J:УlfОЧRОВЄ ЗВУ3ЇtПIЯ.

.

1422 Stenosis o5tH vепtrісulі sіпjstrі---ЗRУ~
зіn:ня відтj.;ЩИЮf ~1iвOTO llI;:JУНОЧJ\а~
Ш.луиховоrо

1397 Sоог-n."ІіСIJ1J8НЯ.
139$ Spasmu5 ~lottjdjs-CТJJCX ТО.:ІОСОВОГО
nпар.ат)"

')1

(ПI!Щlft;:а); -'СТИСЮl

'язеRЇ~ ()·;tО)IЗ

C(,l)lIR3C8.~.

г/).:)/)со

ГО:10соаа, <:.. TO~10~
'

IШ1УIlh.-У)~
зінl:Ш.

е.

r.Tpa;'l.QX0.108Ї.

l"tрз:вохо.і\ОВ3;

t:1'IICi-а,

J40Q 5p~smus "es!cae: огіпаті .. е-СУ.'Іо»а
(.~qIЩНОJ'Нt,. (:УJ'СЮf ССЧЩfНЗ, (,ЄqШI
НОСКОР"!.

сеЧllIfНОСТИСНН".

141J1 SpcnnatvC'C1c-насіШI1ШОПЗ JiIL.'1a~

).1j-

ХУРЧііШ nСЧНОВIШ~' :\lіХУРЧ3J<

lIa('ill~

1402 SрсгmntоеуstlНS--:міх!'р,шцл
ііьооа, ' насіflПl,оміХУРШIU:і.

мзсін

JН.oanA.

1403 Sрсгmп1оrГhОСЗ -l1зсіШll.от<,'1о'1,
сіШіЬOJJJfТіканнп,

на.

1404 $рїпа МСіда
дuг. Н,"drorтhЗСhіs
С'f)ngl.'nіtа_щі:нша 8. хРСбцпх. ші~
;"ІІІІН{

)';ребтоn:а.

1405- SpjrochftE'tosis
jctcroh4en'iOrrhagica
дuе. )!огЬиз "-еіШ-пошеСUі .-коn
Т"Нlщf;

ЖОВч('!\()хрm '11"<\

(жоя

'l(!вонр11:1" 'lІна) спірохетщ}а.

J4Qб Splenacmїa =LC\ICae:rnia

б1;JОНРЇIJ'1І с:е.lезіJ(хове.

14Q7

Непа115 _

SрlепtНS-t'е,;1Є3ЇПh"ООИ).І.я~ З3ЛЗ:JeJIНЛ
1(\Сn,

:t.

сє.,е:JЇНЮІ«'

1400 Spond;yHti$ dcformans _
ШВСЧН3. Х. kа:JіЧ~'l!ва.

,

ХРЄБJ1еБltЦЯ

1409 SРfщdуlЩs tubctcu]osa-хРeUrxеnnfm
Г~р()J<овuчна.

J4Ю S.ta.phyloma согпсаС-стаФі.'10:\1.а: po~
Г~Вюt,
ГJВШ,.

RНР.n'lClШЛ

141 J StaphyJoma

congenita _

sclеГnС--c'tаФL,о;ца: БLіЬ

бj,аЬ·JаНI\'"ОВllmш,.. J.l:J1ЦШI3КОR

1413 $tatus fcbriliS--Ct:щ: ГПJНJ'І"'ОВиit.

НІ4 St.atus t)фhOSUs-стаlJ ТltфОВlJН':;;, .•
0118. S~borтhoea _ лостеч ...
1416 5tenoc-ardia іНlУ. Angina peetoris_
ГРУ.1ffЗ даВ8.

і

.,і,

. ВllхіЗНиn:а
Ш,1УНJiоеоro,
Лістря.
нове (піСТРRlfие); звузіllffЯ »ИХОДО

.,,

шаУIІRОВ'є піСТРячие.

E us tachH-ЗВу3іШfR
ТРубл (Encт.\U>ieвoro

і

1425 Stenosi:s tubne

Eвcтa~icвoI

ilрохоау).

.

:1

J42б StomakaC'e=Stomatitis ulcerosa.........cтo

. YlaKaue; ротов.Ш.11J ВИРа3ковз;, ран-

часта.
.
1427 Stomatitis aphtosa =Apl1tbae-рото

ЯІ,,», афtова .. .!іЩСn:.1:яв-на ротова.
1428 Stomatїtjs саt:їtrhаJi-s _ РОТОmЩЯ
е.")ЮШівчаета (нзтара.-u.lІ1!).'
'
1429 Stomatitis scorbutica _
РОТО8rlЦЯ

.

. гни,щ,,1!С8а

(Сl.;&Рбутова).

J4ЗО s.tomatoroycosis дuе. 500Т _
пнена.

1431 Str.зЬіsmus _
(">(}сть,

l1лk

зпзоо:кіс'ТЬ,

носоокість.

1432 Strangutatio (іl1сатс('тзtіо infema)заще».nіЗ}.:1f,. .
IUЄ:ffНЯ.

ззwaПJ!еиuя~

зау.

1433 Stг<\ерtОСОСС>Зf'ш1а

_
С':'реПТОНОІІО
:крів 'й;
РО~П.'UНЄІІНЛ, Н
І;:роеі
стреОтонouа (.,аНUJOЖ:ВИllа) f.t 8iд~
ПОЯід:не отруіИJ!Я організму.
.
1434 StreptococCaekUla рuсrР~ТЗ)іs--cтpeп_
Т')!іОНОlфіn'я ПОРОд:оаС"_

1435 Stгlсtпrа ducti laCrimaJiS-nYЗіНQIJ
С,1Ь03ОВОГО ЛРО80.;ty.

1437 Strktura oi!'SOphagi~Jry'3iHUH щаво

f RПРА,'l(>ЩfЯ) бїЛЬЧ8в:ни.

1415 Stcatorrhoa~

' 3BY~

сапстоsa---ЗВ}'3іIlКЯ

стафілО)lа

ЧЄШІЯ уРо;tЖСllЄ.

чашщ~

ВtJ:хоаОWo1lупкоsе

1436 S.trictura duetї Шіlsоlасrimаljs-з:ву_

УРО;t<іі:('па; IШПIlIl~ ВШJIfl:lЙIШ1l. IЩрЯ

1412 Stapb.)·!om:a

l8ifХЇJUJлка
Частини

ро

(8.ИПlшамнл)

рОГJвrroВtrпцu.

(еИХОДОВОі

1424 5tenosis pylori

1399 Spasmus ОСS('фhаgї-СУ:1/)}іа cтpan6~
ХС.1.У$

(чеРnОIIО

1420 Stenosis !аrvngї1>--звуаіJlRЛ rораяmm.
142] Stl.'nosis ostii "'cntricuJi dcxtri _ ЗВV~
зіШНі вUry.1Иfl;tш n})aBoro ЩJlУ~

:Jj9ОШJ1У И ХОве ЗI8)'3ЇНИ1f.
' і 1423 Stenosis pyJori--3еуЗіПП8

гjппозі.

.'

·:H:OL1JXATI0,' та;І1\' ЯEDJОСАN~

РJS'JН~ІХ, епі.'1С1Пlщіn .. ПСltХОl1зтів TriI

в

..

ZШЦЯ е.1ЬОЗ&-ПОСОВОГО провоЦ.у.
ходу.

'

СТягцеШflJ с.

}4З8 Stricturn ut't'thгае-.зв~~інцл сечопи~
еіШIUR.а (сеЧОnН80З;у); 3. сечі8JШха~
з. сеЧПШlшоое.
.
І439 5:trictura vаgjпа~еузіаН1І пjX1lП~
а. пРз:сіпку :)'ра:аового*.
.'
]440 Strumз--;во."10.
'"
J441 Stгumіtіs-.во..,uWl~ ззпа.;lЄЩJЯ ·Bo,.1a~

,1~3 ':'::~~~7as

-- З~.ilО~C!Jецнл» IIe;co~

. ~ 1443' SUbїi1'''oJutio uteri - ~J30JJО3GllраИЯА
: ураЗОве (піця:
пологів),' t'.;"1а(Ю..

. ,-,. ..','.
".

'

-',-<

-..

.
37
1481 Та.спіа saginata OW~ Таcnіа -тедіо-са.п<-JJаta.
.
", .
1482 Ta(~nia. soJіцm-:uin 7яН. ,
1483 ТаrSзlgі:.а:-тарсальгія;- J1ериій, ~л-

о

ileciti~
11-. заП;),~С1tеJ:fИIі~ _ нєраоБL'!Ь
заn:tесu('~мй.. .
. •
1.ш. Т(>пdоvaginіtіs--ttll::tоваГlJНТ~ С}'ХО.
ЖИ:IОПIXnUЦ1l~
1):Жl1епіХВПIlЯ~
ту.;ниetJ't)'::ШП1(Н]ИUIJ.

14S5.~enOnitis

n:ИОlІіт~ напшу"ОВIЩЯ

_

о', 'Т~tt9И08а~. запа1l.

•

.. ~Ha~ запa.u.

·tи~ оці).,

,

Тенонового

Теиоповоt

:юіл·

шнурm.з. (~YPOl)a),
ия:cn.cЯ'

.

1487 Tctania """Tetanu$ іпtЕ,>nnіttt>П$-fЄТа"
нія.
"
,
1488 Тetаnus--правеш., Cj'ДОМИ правцєві,
1489 Tet.anus 'puerperalis-n~aвeuo по.роJ10ВlIЙ, cy;zo:\tJI праВJ{ЄВl ПОРОДОВl.
1400 Тіс dnuJoureu): (фр •.) див, ~euгзlgіа
п., tгigc~iui; пеuгаlgi.з п. !acialїs.

ТопsШіtls =Ащ;іna toпsі11агіs.--)щгла:):JЩЯ, запа~1еRНЯ мигдазJtНШ.
І492 ТорЬі artbcitici -тофи сyrJIОбпчu.
сеЧОNис.'1і
(~Баасні): h"Ocтr.cri ВУЗ---

І5О1

бі."І11

суг:Н}бів

(і

~ісиях) при сеI10:квассі.

1493 ТortісоШs -

f(РИDОШИ1f...

ленин.

14!:)4 "rorticollis

в

ПИШіJХ

шиса;рив"
h"J)НВОШНЯ

cougenif.a
rеlУРОдЖеиа.
•

-

J{емія~

. '"

БОф.1еБ'іТ

1497

1.508
.

.:Іова,

1'рахома, CY:КltJi

(очш) хороба).

І511

Tropboneuroses

1512

~воФі..·ltН'

цi8~

травми:

в

час

народження,,';

Арижз:ч:ка

,

стар.еча,

ТW-'СО81ЩЯ

С.

Тгетог mercurialiS-ТР~tтіння ЖИП~
еріб:JОВЄ s дріжачка ЖJlвосріБJJОDа~

. ТРУС08ИПЯ ж.

150j
"

1503

р_оба, "хороба r ..1ИСТО~ГВlШТIІЧ!lа;

'1504 ТricltOphytia

:&

дш. Sy-tosis par.tsiti..

., ' са -',ТРИХОфі''.",іЯ:

rn6чааа

.

:хоробз?

dttlae

трофоиев-

заВ;.:ІЯЧeRЗ' -онре-

~щрrаrепаlis-г., lfа~нирJroВО;Г

·D.1.0:Ш. r) Т. іпсірієм-г. почаТJiО$а. .
г. первісна. з) Т. intestinalls--r. h1'fШнова_ е) Т. mШат-г. ;мі.1іЯРН,а,
T~ ;:JріБШ'lста. Г. Р03J{ИДанз. ж) Т. mi~

liaris
unїversa]is г: дрібняста
ct<piat. розповсюз.&.·ЄRа~ Cl\різь розtmззна rellepa..'lbHS. 3) Т. perjton~i_
т.

очерєвшшз. и} Т.. pцlmonum ~

т. ,ё)ЄГЄіlевз~ г. легенів.}{} Т. ,-те-

bralis - г. xpe(lTOba.
1514 Tumor albus дщt. Fungш; articn1i__
1515
,
1516

бі.-l.lfЛ опух cyr;ІОБОВИЙ.
Тuтor oJ1,j'X..
~ово'Ш1р.

(mпшна} 'Rовon:ориа, г. (ш.) "НОВО-'
тво.рОnrl.
,
.
Тum9re!fi 1 ) buі;nI~Н()80'ШОРП вез."ІО--

c-"Ut»i, lIОВОТООрИ ие.лпхі. ноs,OТUОРИ

,:Iet"Цn.

1517

1518

r'ПJft

о

,

Адеnота - atteHO)l.a.;. жовиЯ}{,
'"
.'\deno~·stoma а:з.єиоЮстОW, 'Жоа-:
Ho>ti"'~p("nb,, ЖОRно,.іхурча:n •..

g1аndul~re--a.nєиоld ..
С!'ома іалозов'а" жоВномі.хуреnь -n...
:J.03О8ИЙ.·
,

[щIОI!l1[1{

іу

1,$29

~5ЗО
l5Зf

.

пор.ма.::lЬUО

durum-ВOOJОДSRН

:щ.Й, твср:rО9Q.l0ЮfRН.

j

тоНе :r.t'Яl\ОВG.1.Qh"1lЯК,
во.l0Ь'НВ" м: 'RnUЙ.

І

1536

I.ttК),РЯСЦlі\-~

:МО

x..,oPO)(Q.~
зe.nеНЯJ{:
у'яса:К}'"'В3ти-ft
Іі()80твір. [ро3ро-

по

,
еЩl.отe.nі.ііоuа.. ну

ПOJФИ$Ч2Б:

uoxo;nrrь

BOBOТDip~

шо

З eUOTe,;1ЇR h'РОВОжв.."1,

паСОИOЖR.'t

ароВЧ2С11!Х

ПОRР~

:иіС"Т}{охря~

Ji\e:It. та ВВ.
' ,
,
1569 ~brОS2l"Cоmа--фjбросаРJ:>."О}12~ ВO~

-

liіС7'Ча('Тохря~

1570 'Fungus haematodes=Sa.reoma te-

Щ3Н,' »істчаcrохрвстrW)ООИli.

Jel1Dgie~tudes -

Osteoma--ocт~q}la. кістчш;, Jd(:TJ(Q-'

nnN.

в'я~иА

'

des -

хро--,
с,а ..

3.110-

н(Щ,а..

1573

'1

. '

:\telanosareoma чорном'ЯС8\(.,

1-574 МУ0$.З1"("()J112 м·яеан.

А~enосагсіпоtnз ";,,,С3rсіпоmз adeno-

ж(}внячнJttt • .оі

-

.1іМфосзркома;

na~OHO~ 'яеаК9, nасОl{OЖОвТJlВа С2ро.

-вц :іаРО.'$ОВІІХ шарі8 й у
4 ЧVїn"QТh-аR.1'ШIИ3І IWII

('.lиUі,,'ll. ;ш::о; Ilоft.1"юt."Rі.

(м'яta'l3cmА).'

І5ї2 Lyniphosмreoma

'1(>НIІОТ-О мї('ltп ·1-'11ІОРОМ:}'

ТUQlОЩ .,І1Iрі- ВО"0Т80РП

ГЛіосаРКО)43, ' неlфо~lпаt{

)t'ясаИ)-"8атн:й

,

:topoc."I0г0

жоанt'8IfЙ.,

сар.Gоиа.

1511 GJiosa;rcoma = G1ioт.a ial'COma'to--

1~ Teratoma л= Embryomd -тератома,
чу·:.нОТІiaJЩRБі {110вот.,ір, шо по

піСТРЯIi~ ПЇСТРЯI>:

rpи~аетцА

новотвіР;

raTQ-NроаОЖltJlь."аr,ra.

Pol\'pi-ПО:.:tіn, стеб.."10с."1И:ЩЯК,.

стрnн

З~"1еняетоJO

СЬопdrosareoша- :'q)ЯЩОМ: 'яс (зllU\.

тро.

nl1IPtQk.

1548

З

11031«)0-

оt>ісвицею

110нном·исан.

Оstеоіdchопщоша

,xonitn'

кістон

або

nu.

nерхнею на розрізі ~sіitті.1.Я: ;L1Q-,р~ш:а ..". .,е.."1сняС!'ОRО"..llрнз»).

а.а:ОСЛИQ.,

І.545 Papilloma-БОРО;J;G.l:І:ча .. ,БОРOl1аt.lна ..

1546

xapaJ..тepy

1568 End&'thelioma -

Щ8R.

1544

,

С. t('1angii'ktaticum-n. notwtpUGя.'1f,."Jястці1. IJ. l:РИ~'яCТ1f.Й.
.

1561 Deciduoma ma1ignum -:З:eJUfJtyоха

1541 Оdопtomа-О:і10Н'l"ОМЗз 3о}1Sult.
1542 Osteochondroma - (lСТf.'ОХОЩlрома,
1.543

lІ'ясачастиЙ.

"

1564 Cblflf"omn -

1565

.

.кіСТRо:хряcrfw]<>1ПіК.

sarС(Ш}аt()d~s--n.

3l '8caF:yв~:rMA.

J5бб CyJindtorna-шt.::tїндрома: &ilQCJJU·
виіі новотвір ТИПУ саРКО:шl а rіЯ
.1)1І08И:1ltи (СНЗЯtТ'иМИ) масар.

НI.fiзрубчаCnIЙ.

!..ipoma-ЖnРЛ1і.

п. 3СVWlСТВЙ,'

3СРИ8вuстиJt.

дeJtюtХ

~іх)j"1а.п

. dermoida1e- -

3ааЩіОВИЙ.

g.ranul0sum -

ВОГО

' .

І,

'о

.

:Ме;].RИ0С3Pl\Ok&»

.

юосарж)!u, .,а7язо .. ·

.

1515 11yxosarcoma

..іь.соєарноlia, .

1~ Nсn:rosя:reomа

И"роСарно~а.

е.:tизиьом·nса:к.

matosum--адеttОh"аPUnНО)fа~ ЖО,&р.о

"

1563

glandu1arc -:;:.

С. m_cdullare-n. )(із;tрі18иА, U. :міа-'
.:ч>ясntЙ. n. f"3!4)"308ПЙ.
.

J5б2 С.

Keloid-l,е.'1оіZl: шнзруБJ\шl (твер-.
;ZЛіl) 1fощ;твJр ІІа шn·урі ('f:l.t'ТO на

K.y~to-ma

С. gelat1.nosum -І"'. ;арагмtтIIЙ.

С.

станця, пасоновorо,

153і L)"mpbangiOJ'lI.3--..1.і:мфапгіо",з... паеОJШЖnЗ (іоН ]SR.
153$ :lIyoma-:мі()у:\~ м'язах.
1539 :МУХQша-)Jїксома, с.lшшіl:lчаl{.
1540 Neuror.na-неРВЯR, це-ВРО)(а.

1549

. ,'~'

1561

co)}oides-ttіСТРfll\' нозоll1:ЩfЙ...

п. k.:lсювастпЙ, П ...арюкуваcmD.

п.

'

шрз)tQві) В(І."10l>.,"НЧИОГО або BOJJ<rЮіllчн(}-м'ж:а-'ЩDОГО ~зраh-reру.

1535

роговвпи:о

м Я1mO •

Ж'ЦZlЯН·

1534

с."JпзuіlЖ'fJВИIl~

1556 ;ino~~omato$um дИJ. "~de.пОСй't-,

\

Fibroroa

п.

напнроТд,

-

.

cn... ·

:tІСТРЯК, ШІ(УРJІСТИЙ пістряіс.
.
~inота - , карuи"о)!~, пістрltК

С.

!

1532 G1ioma--Г:Jіо:ц"а, ИСВРО3.'1іПЗR:
1533 Наfmапgіоma-ге)laОГЇО!>18 .. "1)0130-

Canм-oid

1558
1559
1500

,"

твер ..

зн1ачастиЛ.

с.

І

нема

l555

CaDcel'--:fljСТРIlJ(~
Сапсєг ni,)'"хоmаtodеs.-nіетрик

,. 1557

хря~

6езхряcrот.nаlШШШЙ

Т1іа:юша:х, ;ІЄ'

l

-

ХРnUІЗ}.
F1Ьromа~ібро)tа, ВО3JоН)tЯИ.

Fibroma'

"

1554

І

mJ."xomatodes--храет~

е;:ш~(нlястnЙ.

t,."Т[Щ)ОВUR

1519 Adenok"stoma

хорoБJt

1553

,

1527 I)esmoid-;zcc:\toi:l:, 8(І."І0НЦЯИ.
1528 Епс)юпdrоmа - ЄИХОН~РО!>1а:

. .
-

. 1552

хряст(щ10В1fl:,. XP1i~

хрлщаR.

1526 thondroma

Т. Щh"урова~ Т. 1J:!h"'УРйиа.· 8)1'". g1an~

eo."!ccopi~Ra

війоВа.. в. biCBh-р~'ТЦа, В. віспід'&о-ротна. В; вїспідвеpтuа.
1'riсы1оsіs--трllхіl103а~~ ТPIIXlйJНa "О-

...'ТJШ~

ЖИ..1О3асвІтепWJ

lосаlеі

ходеС'lериновий.

1525 Chondroma -

ВIШя.: а) Т. С(liпjuпёtіvа~рБRОВJlЩt
спіііні (СІ]О;ІУЧНЇ). б) r~ cutanea-

._

'ГЇ'ісЬіаSіS--Трцхі.Яїщ,

).JJХУРЧ'nН

І5і3 TubU"Cul05is-туб~)ШУJ'Jьоааt' тор61«'-

14Q91'rаuroаta-1'равмаl-пl, забi1l(-оі],заБНDина f )'дарина.

о траSЯll tJаРОДЖЄllцШ по:]огові.,
15О! Tremor sепUіS~ТРЄ)Jтіии:я' старс;че~

х)'рча'К 1JеР:lяcrwt~ mОЗКОВ'еcrяЙ 1

N:O:!l1Y пара311тові 3 ПРОТОО6Й"ИХ
(U'yp.anasoma 'g:ambiense)."
'

во,.lОС

TpaВ)!~' (зз60'1" забlшпиі) иаро;Іжtп-

·

;JоМ'ЯtaJ(.,

•
МІ"

,'1524 ChoJeste!\toma-ХО,J1єстеа1'О'1а;

розlt ::o.siCJlC',sї: розаад!lЯ в "жнвзеНrtі
тнанltн від оргаппчиоІ або ФУl1lfціокапыlІI дОJ!Обп нервів.
Тryрапоsоmі,аЮ$ троnаПQз<wl634:'

'

1500'Traumata neonatorum $ub partum- ]'

мО3о1>"ОВИХ ..

)103"-У (мознове).

Ж08иом·псак.

.рrоlitеrапs--anеш)

'f("чеРИСТПїі# Ж. ПЄ'JеРПIIЙ.

1510 Tr-оmЬоsЇs vasorutn c<:rcbri-тро:uбоза.
жlt;І,

't551 Attgiqsareoma-3:lfгіQCaрl:l:ома,. ЖІІ

ПИllчаста, жов~

1522 Ang:ioma - аЦІ10ма. жн.лІьн1яи,
1523 Angion1acavemosum - >t.'1IЗ(ЬН}ЯИ

ЖИ.10заснітеИнл.

жид сіТнівКИ, 'ащаозасНЇТекня сі,...
нівчане (сітмїв'h"'П}.

.1І0:міфець пщ't,частий.

ао.

,иіСТО!oJR РО3.'lо~tиста, а. Р(,:.1ІіІIЗJI~
ста. жоВ1Jо.\,іхуреш. ро;н·.'1і;:пн"",п.

синмп..'11-

,. ~
.~
1509 Тtombosїs ,\'аіоroт retіпае~О)ібоза-

1-551)

Ad!"~ok)..stoma

,1521

~1.ЮНI НРО»О~СRіпuа пОРО:10Ва.
ТhrошЬоsіs vasоrum"':"'ТРОМбо3а жв-

Тracheobronchitis - дихаВНО-ДlfШНО-вnuя: ~ трахеоброих.іr.
Trnche1tis _дn:ха.ВІіОВIJЦЯ~ ;mПlЯИJ{О~
ВІШЯ.
,

1498 ТracJtoma -

ш:аро ..

.-\іІеп~і~~та -:" aдe.toiAcap~~,,·

~-\.dспokу€tо1Uа рарш~re'-а.і~що~~
(,.OТQ:ua пнпжнЩ.

.

ПОРО;:J;ОD1!Й. (ИRЬ(lжи..11Н(8

IфОВQ.сuіПНе&а' 'пороnова...

1495 Тохіkаеmіа-1>.-ровоотруіцня, ТОJ«:И1496

t52V

tricho-

TJlrombopblebitis puerperaHs~тpo)1-

1491

.1"1>."11

сарич·п-

ДЖСlщіn; су;:tомз 1це.,enО8"~, м"язів ..
(cyдo~a ще..1enОllа) у lІаро,аЖeJщі&•..
l5Об ТhrombophJebitis rроЖііоф:tебіт..
Сllllf,ОЖIJ.'IJu'Я lфQвоcu.іnпева,. СИАьоя:п:щпя JфоrtOззскітєuа •.

.0

новим._ ЯЙНОВl1nЯ.

що

ро.дамц ..

phyton.
.'
,
.,~.·"o
1505 Trlsmu$ neonatQrum - ТРЦ3),('

Rancy..'UI

теамт.. ЯЄЧ~

1486 TestjJ:is viile Orchitis -

ріаииаш

neaРЩI( ·ясак..

'"

",
151i OsteOJi-3t"('nmа "- oci'eoeapNoмa. ЮCf"OM·Ht'a~.

,,'

"

1~ Оst.eQjd~rc;)mа.-.f)('ftоf.;tсар',,'"f))!а.

Hi~

(:ТЯСТО)l'йсаli~
'\1'йеа .. hіC11Q"ез"n,'j.
:.'\1. J.іс:тчаC'tJ1іі.
'.

1579 Perith\tlioma" - пеР1rrе .."JiФіа.
1580 Psammoma-nС<1)W;1J3 t піСОЧ31і,

J5R9 T)']oma-иооо,"JЙ~ '.
.
. 15<JO T}-р"hJіtіs - ТUф.'1ЇТ. с~-tinО"'ІUЖОВI'"Я.
. - 1591" T:ypJros abdomioaJis-тuф череВИJ!Jі.
тиф Н'JtШh'О1ШЙ;'

піс~

НJIA, тиф ПnЯ1)ш::тнА.
. "
І593 ТУРОО$ іпdсtС:nnіпаtus-n'fф 1Н!'з·яс-ro-

Sаr(:оmа--('''РIІ:О:Ч3~ м ·леан.
,Ва1'ИЙ.

~·lindromatod~s

-

].594

"

)t"ясзu

rаl'?JЧ"3

т0.10811;

"ерсвпоІ

!(>}Jсас-жовч"nuз;

faciei_

.іlШn'

cutis -

(рани)

1599

(еп.ду); g('nitaJi'(Jm. Іетіпіlіа
rum ~xternarum (('t int('rnarum}_
~і\lОЧorо ПРIIРО;.'ti."€НtlЯ .зОDніШf1Ьt)ГО

.. а

(раШl)

разШJ

1003 U]cera
Ю{)

1~

(гор..'1(fflи2)~

:шка (t1J)()J1fth-оff(tlj);
Г{>НІВ
(:tСI·сне:еtIЙ);

(}{~'ТАіsчаЩfЙ); .renі-киркu
ІНІЙ);

Jt306

testicu]j -

про.

яєчка

.
1608

(НJlР:К"'

ЯЙІФІШі1}; tопsПlаt-:o.tпгда:.'щnа (lІШ
:J.а.'1И:КQ'ВВЙ, ""JIT:;ta.'1JftJHllti); ut(!'r,i"":"
уразу (УРЗ30ftltlt); "agїnae - nіх}щ І'

6іJШЯ (ззuш:1 nі::Шe{JіКНОі, )І 'ЯНоt"о
пїз.небіuня);
"'entrknli - Ш;JУНК\'
(umУПnО8иіі); \'ЄSicae urіш~riае :'-ct~

1585
1587

'tшtна (c:-еч:ипнозаЙ).

!
11,

і

ТПТі10Т .f':recUli$--Оu~-х. IIOnO'l1lip 1'~~ І
п'{)~·л"Шjl. п::шруаma:t>:.
І
'Гцтот O'ltarii--оII)"Х~ новотвір я:~ч
ню.. а, 1!СЧНIП'ОВ1tn; uteri-уvа30Ullіі; ,

ya~inl1e -

niXВOBltii.

,·u}v~e-t()pu)finli.

присіИНOfIltif; І'

T·res bulbi осцll

on.~ и. ООIU.Шl ОЧllоl.

s;y~hilitica--Rllpa-:nrn

прзtWІ>О'ІИ,

W"-УР(Ші

-

(на

(р.)

гор6І<ОВИ'1ні

на

шкурі~'

іпtеstіпоtutn-еnрззt.,( (рая-:
BB~ (р.)

)3"

Юlш'Кйх.

lіnguаЄ--Вl1разЮl (ранЮl) на

'

.

Ulс.сгз таттШае lщєгреrаlis _ ВJI--.
разJiИ (раUЮl) на ПШЩЇ$ ІІа "P~~В:X
OЄ"SOрhаgі-81lра3NИ

crрзsо.."іоду.

crp3.&oxo.!1oBi.

(paHt..... ).

.

UJcforз раlаіі mоШs-вuразlО1 (гаIt:ю~).
на nіднебіноі )1~HHO»Y.

1609 UIc~ra uteri-вира:ЗЮI (раю",) )ора3(}В1

(У'раз~·).,

1610 U1cus duod('!1aJe (duodеПЇ)-Вltгазuа.

JIt:І)'нt,ойа кругза.

..

ВЬmшя Г.~ СЄЧOВllвj:tШЩR r.
Jб23 Urcthrohaemorrhagia І<ровотеча
ССЧ(8){В(};]ОВЗ# ~СЧ()про.о::tова.
1б24 Urolythiapis - (:tЧОt,:".,.lІНИmш. сечо~
кrosіиня:~
.
1625 Urticaria-h'РОПНts ·Я8ма. нрапu]) 'ппа
пропВt11ИUЯ,

жа,l}QЧна lФООIІN·nСТ3.

lб40·Vсrtіgо аЬ йuJ'e' ]аеso ihl(I~'

11642

(еерш.·Щ1)

G::ша);
'Ж:"Т;'І:.

Marbu5

Юlб~'Та.

~л6а

(lJаЖlІта~

t"сrщсва

прЮ1"

1Ia~'1a. нам

"

серuя }1)о;хжеnа.

. "

\ 1644 Vo,,·ulUs-J1е-рet."Р'ут ЮfUll-tОВl.ttt.
І 1645 уоmіtus-.-O.'1'ЮВОТИ. б.,ювачна. (єyдrr
!

і Jб4б

.\,

v

1628

\'аgіnaЦtіs
ВШUJ,

.;,..

PerіorсhШs

-

ОЯЙІ\О

оя:.сЧRОВИUЯ.

1(';29 Yaginismus = Vаgiuоdynіа-вarіuізм;
ПіХUОРО'ЗZtflатоваНіm:

І647

t4рЖ1j Р1,rачка.
.
,'umitus gravїd.arum---бw'11ОВОП1 (6."110--

flачtm) ~. ваГЇТItП.

hуstt'rіcus--4J..'1ЮВОТJI

Yomitus

(б..,ю-

ко збі:tьшснз

lб30

иеиор~аль

роз:хратоваиість

Jб5З УЦ}nUІ lзf;t'rаtum - рана lпоІрвана •.

BCf'\'-

Р. розірваuа.

flСИНЯ~

СТ1СТЬ

1634

)635

ВУ3.1Іястість

.

-

гемо

ройні 1ШfЦl}>и.
Уатісеllа--еіспа иеtпраВЖUJl, в. BiT~
рлна~ віслnчка.
YariOOCfo]e--аариnопе.'1€, arnьоЖ1lЛО
nОШllрения в
насіЗJlЬОВОМУ )10'1:')'3()ЧJCу
{насіИНt.<fЯ0ту3чаиє). СЮІЬс)
$11;'JOBt\
Юf~,а
Nзсіl1Ut.ОВQrО
',\tO'1j'M
ЗО'J .. а~ (СЛ:НЬОЖn.'10ва
J-а!:Jа
нзс:::ін,

ИfоОМОТ)'3'1зиа).
.
l63б \'anоlа haemorтhagiea

1б58 \·I)I'\.'iUs--coрщ.Щ1н{яиll1W1, "вуаьвіт.

16.59 '\"I)І"іиі gonorrboica-соРо~лтlя"JНII"
1:{11

.

"

сооjuпсtіw:є-<,}'хkrь спіЛні

іспійllеnа)

o'1Ц;)!~.

(-8';

с),хоспіDИR

0'lB3.

z

иатура.1ЬflQ.

B1ma
,

(з~)-рова).

J6БО Хапthoрsіn~nТО8SЗЯЧ1са.

J661 X-ctos:is

віспа :НРИВ 'Яflnста, В. 8рововu..і1ивпа·

легевЬRQ~ &apїMoI;t.

ГОВup;Jйна

:І

pfJstul0sa-

1638 Variolois_ Variola mitigata -

. "
pun<'tUm - І ана hф~о."ІОт*t.

)} проио.""О1а.
,
1656 Vulnu$ s('issum -. раеа n()PJ'~8a.
. Р'·б.'1eJ-.It.
1б57 Vuln-us sc]opet.arium-j:a .а аредева..
р. (."a:o.aona.1bHJI:. р. &9'лtепа,льаL.

в~~я

СИНЬОЖН.;'10ва .о:<о::юnа~

ПОR1('аuа,

р. '·"УШСВ4.

1655 Vuinu.s

СJ\НЬФЮll1ова.

паєnrorrhоіда]Є$

рар

1654 Vulnus morsum. -

\'aginitis див. C(K]oJpitis- пїХВНЦЯ.
1631 \1 ag initis gОllопhоіса дUfl~ Co]pitis
gOnOnhoica-ПЬ::ВПНR зб"·рова .
1632· Varix (МН. Vагіс~}-еиньОжИЛОnОІШJ~
1633. \~~riCf:s

~'Clla, р. роздав.'1сна.,

І

',І Jб51 Vu]nus contus-um--J.~ba iilз&па. р.
vдарmа...
'
1652 Vulnus іncізі'\'"цm - Ь" tJ. УОІОЦІ
caesnm."
,

П;! :по піхви (прпсіННОВОl"О входу). -

ва:н

1612 Ulcus indu.ratura дщr.· t.rtcus dU1'Um.
1613 Ult:us lfoprosum-DnраЗRa~а}DРО

\r erruca --UОро..:l.1f1t.-а •. Т)"Зна.

'1639

Jб2б U,'eitis-уееіт .. піГМЄflтошаРlrun О'ша,
вач,~а) у rі('Т't'j}I!Чflll);, (прuчuшшх).
" '3ЗIlалення nir).JtHTOBoro шару ЖИ-\I648 Уоlnщ '1:Uk Тrа.umаla-·пvраuе:uuя~
..10еоі обо;:tОЦЮf она\
1649 VulJluS t:3.,'sui:n-palla рі2а"'а 7 р. nu1627 U,,-ulitіS--Я3ИЧКОWЩIl пі;щtбівuа.
пі q 8.Иа.
1650 Vu]nus conquassum - рана розча""

пtояно"8а..
.
1637 Variola vera-Bicna афО1ваЩ1l. віспа

(п,{)аЦUЬOJшl1).

---'7'-------~-

Jб22 Urethritis 'gОUОПhОіСЗ_Тl'іреr--тpr'-j 1643 "іНпт cordis (':01'gcniLum _ :'(,;tOO
пер, J.GYPJiU" l'оноропnа, сєчonро«pWJ (Сf>рце8З) )"род;ж:ена; 8a:ta

;1ва-нзпцятнu (12~тщ:щ.;'ІОЇ :n'SIШЮІ).

1611 U1cu$ durum - TBtp:!::((~uь. теер;шlf
шаlп·:ер: f}'1ITt'piB ш-а.нкер(ь), пєр

!

еtчОlШПUlшtl.Я.

"

tubt'rcu]osa--wtра:mJf
ШКУРОNі горБJ>()ВlІчні; ви

І607 tЛ«rа

(ЯС1іJroвиfi~

'піХnО81IЙ. приclllh"ОВ1lfi}; "єіі ра)а
Нnі (-palatї mo}]lS)-3.3:Біcn IJі;::ше-

(ранИIІ)

nopo:.tosi..

РU]Ш4}оum-..,с-
h")-rніВНlt

recti -

.

ВЯl'азки

rрYJlЯХ (на персах).

(м'яио-Qiднебіuий);
periО!IJCpeDПИИ
(OVРt>IШВНllft);

rop:ta

(ро3Д:~'Тосиньо-

mаmmШзс - впра3Ю1 {ралю!).
на ЛНПці, 8. (р.) на 1Шцьці~ в. ір.) оа

кісток ('кі

аИО1шtt); o,,·.:trii -JlC'UfURа, (ЯЄЧ1lI!
:nОffИй); paJati" mollis- DL'1н~біНlln

tonei pharingis -

crun$ уаrirОSЗ--ОПРО3tш(ранu)

кищ}юві;

U1cera

" папці_
lfJ05 Ulcera

(ще:JЄПОіШЙ); oesophagi--стра:вохоJI}"

),f'ЯНQГО

Ul~",ra

WRyPi).

mаmmае-гр ..'nей

ossis-

прац-

СісЦі. v'ш~rkuli rotuпuцni-.e.tJ)аЗR.а

nO.1arpa.
lб2t 'Urmhritis.--урстрIJТ. сечопр"оni:wIlJVJ~

1602 UJcera cutanca

(UЄI'.::еП. дnuьки); maXillae-ще.іепи ..
(~раВОХО:1()вltіі);

(rо)Sі1Ьчані)

(,'1ШЬО>Jm.1:onоцшрні

Q'.!зипj

(ГОР;JЯЩіО1шfi); }іпguас.-Я31t-

(!t::J.IН\ОIШЙ);

--- ~иразJф

шН)'»Ові (на ~'Pi)~

intestino.rum - h"ВШОR (mш~
I->ОDllй); }аЬіі - r)"ОИ; 1nJ'}'ngis --roр

:Jяшm

ro~}.:tШl

16131 ~leera cutanea

pancreaS-

ht"pf4ti:s~печінt\Й (пt!Чl1.ко

вай);

sурJІНШеа

.
Ж1t.1ьиі).
1600 Ш(:єга cutaDf!3 -

пі;зш.1УIJJiOfI4)Ї
~.цози
іпь'ш."ІУН
"ІІШП); gl. parotis-зав\"ШНо'і t:.:щ

Н'Я:ВJШ;

poriIJ}{o8i~ вв. ротізчаllі.

1lьові.

Шh"YJ»l (шхуроошfi);

(чи внуІрІШНІ>оrо); g)..

поворотна.

1.398 UJeera cruris

auris.-~:yxn;

coeJiae -

ящt1ш;

cysU$

ВВ.

'39

ZOSТB~

]018 Ur»crnia -еечоuрfв "Н.
Mcnieri-хороGа МСН.LЯPова.
. 'JБJ9 Uracmi~ раrtUriспtiurn--CnQ1фів 'я r 1641 "CTB~o :t ~tоm.11еl1~·О:lововертіmШ
у PO;Xi.1t... еечокр. іІороді11,НС.
І·
ftL."')j"ltи~с,.
rQ:lОВОJ;р)'ж..'1.IJIШЯ ве1б2() UrartJtпtіs "'" ArLl.ritis 'udca
дuq. І
трan.1JШt" (під щ':трае..,си"я). '. . .
Podagra--qт,лБGОDItЦЯ
ссчоt.-яаС!!lI.
yjtium CIJrdїs з(;quіsіtum-])aJIа серця

cxantJJe-

'596 UJcus - виразна, уразна, рана.
1597 U]cera e.orneae - jщра:зк.ч РОГі8I{П.

опух ві.;rхt1щша (вЬ

хіЗШltlwвоі вїд.ту.:uJЦИ);

дш:. Т.

u

rзтоформnста. )f'ЛcaJ> РЇ3RОфорМИ
стоn~ м. рі:,tIОВJ1]lПЙ.
Scirrhus = СаrсіПОПJ3 iibrosum s.
$..::іпЬО$пт пістрян
uшаР~'БЮ:il
('і{орcrЮIЙ. ТDср;шil), в. по."10Щіяcmfi.

еаріііз -

petecbia1is

'1595 T.yphu5 reeu~n:ns - DJф ПОDОРОТНJ1Й..

UИ;1інаряcmЙ.

1585& Scirrhus апі -

ТурПЦІІІ

'maticus.

1617

.

ваtШП, Т. IJСlшра~l:lnЙ.

1584 Sl1rcoma Ріі]утоГРЬсе.-- саРНо)!а 6a~
1585

"

1592 Тyphus exanthematiCUS--ТltФ 'mrСIПJ-

1582 S.lfcomd з)vео]ЦN -)il~lfсаи ЛУЧhj~

1583 Sal(:oma

ta.cus -

-'-=-'~=.:1:._-.-

і,' 158З.ТUS$·іs convu]s.· (~rtussiS~l(аш.'1ЮН;:

"Иовчан.

1581

'

,О,

1002 Zona

диг. Нстра Zoster-;mШd 8PY~

Жо.'1яcmЙ.

І

Jб6З

Zostcr .дне.

.

H~

znsteт#

каЗІJа. Я. (р.) віз проназн~'

1614 1.JlCU$

)uроsum-Ві"!разка (ра:ь) 8ОВ';

ЧYN;ова",

..

.

JЩ5 Ulcus mole--)l·Вкеzu,.~НР'аака .'нна,:
.
шанне.... И"fltmА.
,.

1616 U]cus репі$-ВЦразк& (ранка) ПР\-"r
'. lJева, Dираз·...--а (раиш~) 11а прyniю..

•

;

,..

~

..
_______
. -"""-с-' .nс,:Ь1Шn 'ПQНлЯ\"'ЧI"П_'_ _- - - _ -

~~e~'H!> ВеQ..,я 967.

18~~ЯllRа .-;:З·1~ ;~7З8'1 Bo~na.l~'II~e 334* аr:a."IJ~а
1630.

.
.
963 &;tЯlша rO:IOBW врож;t~ff~
Гоз.Нllиа 959.
IlаЯ 725.
Гревса 958.
Во;:tяннn го.')(),ч,.-. ЛІШО\)..
';\ІЄlІмра 961.
р_etЄНllая 72..j~

В<"'('::ШЬ &:р"ьіоф<Jnя

Г,О."'J(,~ШЬ
PQ"eЗHl>
Ь(l..1еЗНL
J:)О."'Jезць ::іlорвана,964.
Бо."ІЄ:;'J1Ь ЛnРНltЯСОlJа

9ww

Бо.,ез:trЬ ЛОТТОltа 8~S.

Бо:т.е:щь РеНО 962.

Бозеань_ ФРJtДРt."ііха

.-~

1 АПОП;J-...Jft"ИЯ rO.;JQB. ':\fo~ra

.

Аборт 2.

1-

:а,:щQr. ,nРоНсх(}",mД, 120.

' ':
: АПОП,'Іе~СlIJt у НОВОРQЖАбсuесс" ~. IJзj)l'SS 3--:31. \ ДС1ШЬfХ 121.

А;1t'ИI1Т

С\.І.

Ві)tп'З.,.

Ж€'- і ЛПОП.:JСН'{"lIЯСППНВОГОМQЗ-

~lt;}J1u.'\fфат.

47-33, Ш.· га 122.
.~СtJона:рwшщ.lа 1~9.
. A~("I1;tl!lmT 125~~(>ноиасар:t.."'(J:\іІа 1~O
\ АРТСРIІОСR."Jероз 129.
А:1СJl()JШ('Т(>:;І,1:і 15'\8-

.. 1 АРТРІІТ. ('~.

_~~eHO~n 1~11.

j

CTaBO~

Анродп.вnя 4З~

,.АснаРІІ:ха

ВОСП3:J.

С)"-

АJ;JЮ:d.ЄГа."ІИЯ

ЛЮ1JЙОJ!UJКО~

(ос!рина)

1 ЛстеНJfЯ 162.

-14.
45.

150.

АСТЯГ}1зт.,'n1 168.

!

А'ш:ого;ти;т: ()траП.1('Щtе· ACnfn брои:клааьиал 163.
остро<" 61; Хрt>1ШЧ('("НО('; АСТ1\Н\ llпаOeт:ttчеCN3Я 165.
62; церпо),. (::>апой) 403. : Ас.:1'Ма. ;:шt-пептltче-сr-;:ая.

А.'h't')fо:{ЬuL1iі JI<'IIXW
А:н,б"-""'JU'\1И1Я

403.'

Асцит 151. ,
Атанcnя: нас.,сдC'f'МНПая

_.\)Іб..l. а:lІ~оrо:п.uая

68.'

•-\.)\6.:і. apo-.к:хеfШЗЛ 67.
Амб..'l .. ТОJ.."'nIЧ('('ная 69,
А:un:),-аuuя 74.
ААЗf'аРRЙ 81.

Лtm~~У

166.

noc.,epo- Астма а:р),єctиая 164.
Асфинспя 155.

, з.оВаs 60.
A.."Uaypoa 6«.
А:цб.'JlОППЯ 66.

АтРоФПя· ocrpа,Я

188.

ЛТРQфмя

же,.,1ез..

192.

. '.

Афззпя 116.,
Афония (безг_,асне:)
Ахи:шя

же.1у.д:ка

.А:хО.:JП1:l

35.

.
117.
31.

rO:JQBk1t Ч:Ієна 196.

Барro:пtНПТ:

СМ.

&'1ая опухо...,ь
BeptJ&e-ипоc:rь

17

640.

AIIt\U:_'lon~tt~3

: АтрофllЯ

105.

А1IОІХ'КСIJаІ hСТ(·РIIЧ.

Анурuя 111.'
АI10П;ІЄ'НC1tQ

)103m 11,;t.

!

)1:11'1''" врождсниая нм.

-

'

А1'РОфЧЧ лсченн 1&9". -

оболочни маТЮІ пocne..

Бар.;юва. 952~

Бо.-,єзчь

Брайтова

иичесН"Я

956.

SJ»-

196.

пе'реПОННlІ

9!,З.

ВQCпааеН1Jе rортани дuф-

ВоспааеЮ1Є броttхов ГPbг.~ 1Bocna.:teнHe горт:єш" ф,:rer-

:ИИ.1iJар:нзя

шt.l,"'JЯР'lІое

213.

tJезц

()lacnп)

905.--

~1513e.
. Bocna-,.,<'t11lf: бронхов NPY'I 8оc:nз:rеине 1"p}';llloA же-Б:угорчаТ1<З :мwгоиьt.", ОБО-! . лозное 215.
.:te3Ь1 nOCJIep0;J;oвoe 906 •
:JОЧЄt\ 925.
ВОСПЗ:JЄ'ше ОРОНХОВ ТУ-І Вос"аЛ:ЄlІне . Аесеп. (гnнь.:п·орq атк3. аа;.tnОЧ('ЧIІWХ!
6ерь-уаеаяое 221.
ТnBPT) 614.
Ж('.'ЄЗ 15138.
Воепа"1ениє БРОIJХQВ фпб- і Воспаntим-е
:n:есев
при
Б}'торчатка nо:mОlJОЧішна 'І РИН03ное 216.
. І: J>Т:)'ТlЮ:u~ра8.:lЄН"Я 61.5

199.

292-

. Волє31tЬ

нз (б<L1ЗШ'Т)

Вослааение Бзрто.1Нl11lеТЄРltjlиое 84(J.
BWX ЖС,'l(';з Гllоііное
Воспа.'Є:lJне- гортаІНІ НРУ198.
по:щ()є~ ІФУП 839.
В~ffа.1С-Нllе бро.Н:і;Un (бро!! Восп .... зеийе roрта!lН ро-

орюuшш"

БугорqЗТJ:а

641.

Ьо..,еань Баити 951.

Гаliморовой

Б:угоРtJа1'Юl

"1513.

БешенСТШ)
tводобщtзнь)
728~ 890. .

106. І АТ})<ІфJ!Я ?о1Ь!Wt'чяа:я npow Ьо..,езИL Брайтова ОС1рЗЯ'
І rpСССI.внал 190.
955.

го.'10ВlIОГО Атрофия UОВОрОЖ;;l. 900.

.

U\торчаtнп
=1Jf~ФаТ1Jче-1 n-озиое 218.
І !(ОН03Ное 842.
~С1<ОЙ Сltсте:ш.r в..86.
Воспа:1е-ЩI(' БРOlіХQ1} I{"~ Воспа.lеиllе грулной же-

Ecpe~OHOCТЬ

; 180.
Бо;:)('::mь А)ІЗ!4С - Штщreа
: АтреllСJJЯ 181.
9'48.
"\lІпtО).lа DflЩ"РJН."Тая 1523: А1'РОфSIЯ 1в.7~194.
І Бo.nезнь A:lnССQиа (бровA!!('BPIt3)13 tig.
: АТРОфЮ13JШТЄ.'lЬЮ'>Гі.) heP-1 зовая) 949.
А~tе)JР:Я 76--~O; .з..,ош\че· ~
ва 191.
Бо,лезНL аIfТ.zJ)fЙСNа.я 950.
ственнаи 79,
'Атрофоя )t.3tJШ 193.·
Бо..1е3ЬЬ БазеД:Оllа 953.
~

"fIJ~a (rи;q>tше.'1С) 723.

ВIIУТРЄВ:Ией

Б~торчаr,.:з JЩЖИ 15136_
ХПТ) 212-221.
жистОЄ: 841.
'
}іоспй' 1088. ВocnЗ:Н:-ИИЄ бронхов ГНП* Boma:retme ropтaHl1 7)'В'\Т<lР1fЗТh"3 ... ЄГЮІХ, 1266.
:tOCTlI.oe 22<1.
' беPRYJJ~"ое 843.

"ВиематОч.-

Aflrnoe:.lp... c:m.lt 1551.
АІIПlо»а 1:)22,

А Iltщ:.::zоз 104_

494.

13):rop'JaTHa

"'_ )I~aoa 90-~., :~;~:::: ==::го ' :узЬ1РЯ t:~~~~::~OO9g9.·
1

І-

113.·

l):ПОР'Jаt1<3 ГОРТ311а 8-13.
БпорчаТ1<<1 ш:uuе-н 501.

1514# 531.-

Б:Jе:uая пе),очь (хлороз)

174.
m"'e>"IYARa 179.

чe-rр:tfТ)

726.

Воrпа.:зешtе артєрдЯ 12'і.IВоспа:1Снпе горт:шп (ла~
Boena;)("!:JHe бараliа"ной Р1Ніt"ит) 838--843.

1202.

в()спа-

-:Jtнпе ЕзрtОJ1иииевwx
_ жеаез 198.
Бе.·НUJ горячиа· 404.

!

рожденн1lX

(ГИДРОJJЄфроз)

Бs60Н 228-231.
Б"'Горчзtна 1513.

Б)ТОР1f3t,.;а БРОНХОВ 221.

Ба.:іаhНТ~ С)!. tн)('па.'lеllие

Ее-рn-Geри

"~n''1iX 173.
:\те.'lеь"Таз :І~Г1{ПХ у ново-

110)(

,Вu;І.ЮШЗ "С'ме'шого t\3Иn- ВоCn3,1єюtе

18О.:1ЯJlна. ФЗ:}:11)шttIН.rх Воспзлеине-

441.

Z50-225.

AuетОНУРlfЯ зз.

ная

t$31~

Вuспа.,еНI,е
WJага,llfша
ГОllOРРОИllое 3З5~ 1631.
Воспа"еине
в»утреивdt
ВО;1f11ll{а поче'ЩI:a лоха~
оБО:JОЧfШ маТІ,," (3ЮW-.

Бо.,Ь ПОЯСНlіЧИЗЯ 877.
rpуб
(rиз.росаJJЬППИЛo-;Jосrn 741.
nо.,Ь пЛroЧJf3.Я '14t1.3.
rnт) 740.
Воспа.,еИIIf: г.1зза(юфта:n. ..
БОРОJlзвkа 1639, .
ВО;JJШJ->а ЯИЧf{'а 722.
МИВ), 1066.
Ера;хщщрroНt 209.
J3Р;J,Я}f()Й ран (IІО)1а) 258, Воспа.,ешre гла34 (офТ"''ІЬБре:.::t 401.
1037.
_
:моя) ГQНОРРОЙllое 1067~
Брошшт: (':'>1. nоспа;]еtl\Н~ ВО:)\Jз,J"Иn (б'jvrОРЧWТNЗ ко- BU("j1a.l('H"t: Г.10ТКИ (фа..
ОРОІІХОВ 212-221.
'ilШ) sзо.
риurит) 1216.
_
БjЮИХОПВ('Й::.10IЩll 223.
ВО('ПЗ;Jение аорт острое Воепз.,енис ГО.,ОВНn \J;Je-

ПОД)Rе.~ynочпоЙ

. 171.
: Ат(';tеь"Таз
АТОUJtЯ:

·БО:JН НОСТШоІе

. же."JТaЯ

130--140.

A;urIl3;\11f1} ,. fнrВОРОЖil.Nf-Ї АРТР)!ТН:ЗМ 141.'
ша: 5б~ ..
: Асисто:щя 169.

"1i.-. .

95'1.! ВО;І.Я!lна сеIЧJ~ЧJlОfi С)')ШИ
РОД:ОВОС': 496.
БО:Jезнь ХО;:UЮ"~"а 960,,'
(ш!lроn~ри',зр),llй) 727. RОСП3:JеIlУt вн'j"Тpi1nJero,
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