
[P] - FIZJOLOGIA, ANATOMIA, PSYCHOLOGIA

P fizjologia, anatomia, psychologia physiology, anatomy, psychology1

Pa anatomia anatomy2

Pab kościec skeleton3

Paba czaszka skull4

Pabe kręgosłup spinal column5

Pabec odcinek kręgosłupa szyjny cervical column6

Pabed odcinek kręgosłupa piersiowy thoracic column7

Pabel odcinek kręgosłupa lędźwiowy lumbar column8

Pabi klatka piersiowa thorax9

Pabo miednica pelvis10

Pabu kończyna górna upper extremities11

Pabub ręka hand12

Pabud palce fingers13

Pabuf nadgarstek wrist14

Pabul łokieć elbow15

Pabus bark shoulder16

Paby kończyna dolna lower extremities17

Pabyf stopa foot18

Pabyt kość piszczelowa tibia19

Pabz układ kostny bone structure20

Pabze mineralna gęstość kości bone mineral density21

Pac skóra skin22

Pacc warstwa rogowa horny layer23

Paci przydatki skóry skin appendages24

Pacih włosy hair25

Paco błona śluzowa mucous membranes26

Pad układ sercowo-naczyniowy cardiovascular system27

Pada serce heart28

Padab mięsień sercowy myocardium29
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Padap osierdzie pericardium30

Pade naczynia krwionośne blood vessels31

Padea aorta aorta32

Padei błona wewnętrzna naczynia intima33

Padu objętość krążącej krwi circulating blood volume34

Pae krew blood35

Paeb szpik bone marrow36

Paec śledziona spleen37

Paed erytrocyty erythrocytes38

Pael leukocyty leukocytes39

Paely limfocyty lymphocytes40

Paep fagocyty phagocytes41

Paepo makrofagi macrophages42

Paer układ siateczkowo-śródbłonkowy reticuloendothelial system43

Paes surowica serum44

Paesi immunoglobulina immunoglobulins45

Paesp precypityny surowicy serum precipitins46

Paess precypityny plwociny sputum precipitins47

Paet osocze krwi blood plasma48

Paf układ oddechowy respiratory system49

Pafa górne drogi oddechowe upper respiratory tract50

Pafan nos nose51

Pafap gardło pharynx52

Pafar krtań larynx53

Pafe tchawica trachea54

Pafi oskrzela bronchi55

Pafo płuca lung56

Pafu opłucna pleura57

Pag układ trawienny digestive system58
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Pagg przewód pokarmowy digestive tract59

Paggy błona żołądkowo-jelitowa gastrointestinal mucosa60

Pago gruczoł trawienny digestive glands61

Pagol wątroba liver62

Pagp otrzewna peritoneum63

Pags ślina saliva64

Pak gruczoł wewnątrzwydzielniczy endocrine glands65

Pakt tarczyca thyroid gland66

Pal układ limfatyczny lymphatic system67

Paln węzły chłonne lymph nodes68

Pan układ nerwowy nervous system69

Pana układ nerwowy wegetatywny autonomic nervous system70

Panas układ nerwowy współczulny sympathetic nervous system71

Panc układ nerwowy ośrodkowy central nervous system72

Panca mózg brain73

Panp nerwy obwodowe peripheral nerves74

Panpm nerw pośrodkowy median nerve75

Panpt nerw trójdzielny trigeminal nerve76

Panpu nerw łokciowy ulnar nerve77

Pans narządy zmysłów sense organs78

Pansa oczy eyes79

Pansac rogówka cornea80

Pansal soczewka lens81

Pansar siatkówka retina82

Panse uszy ear83

Pansec narząd Cortiego Corti's organ84

Par układ moczowo-płciowy genito-urinary system85

Para nerki kidney86

Pare pęcherz moczowy bladder87
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Parg narządy płciowe genitalia88

Pat tkanka organiczna body tissues89

Patm mitoza mitosis90

Pato ciśnienie osmotyczne osmotic pressure91

Pg ciężar ciała body weight92

Pgo spadek wagi loss of weight93

Ph fizjologia physiology94

Pha fizjologia układu krążenia physiology of cardiovascular system95

Phab kurczliwość mięśnia sercowego myocardial contractility96

Phac krążenie krwi blood circulation97

Phace krążenie obwodowe peripheral circulation98

Phaco
krążenie w najmniejszych

naczyniach
microcirculation99

Phad częstość tętna pulse rate100

Phadr odzyskiwanie tętna pulse recovery101

Phag pojemność wyrzutowa serca stroke volume102

Pham pojemność minutowa serca cardiac output103

Phap ciśnienie krwi blood pressure104

Phapa ciśnienie tętnicze arterial blood pressure105

Phape ciśnienie żylne krwi venous blood pressure106

Phav rozszerzenie naczyń vasodilatation107

Phaw zwężenie naczyń vasoconstriction108

Phax bariera biologiczna histohaematic barriers109

Phaxa bariera krew-mózg blood-brain barrier110

Phb fizjologia krwi physiology of blood111

Phba równowaga kwasowo-zasadowa acid-base balance112

Phbal zasadowica alkalosis113

Phbc krzepnięcie krwi blood coagulation114

Phbct czas krzepnięcia coagulation time115

Phbe szybkość opadania krwi blood sedimentation rate116



[P] - FIZJOLOGIA, ANATOMIA, PSYCHOLOGIA

Phbg poziom cukru we krwi blood sugar level117

Phbh poziom hemoglobiny haemoglobin level118

Phbhc poziom karboksyhemoglobiny carboxyhaemoglobin level119

Phbi przemiana składników krwi metabolism of blood constituents120

Phbie przemiana elektrolitowa electrolyte metabolism121

Phbil przemiana tłuszczowa lipid metabolism122

Phbin przemiana azotowa nitrogen metabolism123

Phbip przemiana porfirynowa porphyrin metabolism124

Phbir przemiana żelaza iron metabolism125

Phbiv przemiana witaminowa vitamin metabolism126

Phbiw przemiana wody water metabolism127

Phbiz przemiana cynkowa zinc metabolism128

Phbl uruchomienie leukocytów leukocyte mobilization129

Phbo transport tlenu (krew) oxygen transport130

Phbp fagocytoza phagocytic activity131

Phbt poziom cynku w surowicy serum zinc level132

Phc fizjologia układu limfatycznego physiology of lymphatic system133

Phca transport limfatyczny lymphatic transport134

Phco przemiana limfocytowa lymphocyte metabolism135

Phd fizjologia układu trawiennego physiology of digestive system136

Phde fizjologia wątroby physiology of liver137

Phded odtruwanie samoistne metabolic detoxication138

Phdeg glikenoza glycogenolysis139

Phe fizjologia układu hormonalnego physiology of endocrine system140

Phea działanie nadnercza adrenal function141

Pheac wydalanie katecholaminy catecholamine excretion142

Pheace wydalanie adrenaliny epinephrine excretion143

Pheaco wydalanie noradrenaliny norepinephrine excretion144

Phead wydalanie dopaminy dopamine excretion145
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Pheb działanie przysadki pituitary function146

Pheba wydalanie ACTH ACTH excretion147

Phed działanie tarczycy thyroid function148

Pheh wydzielanie hormonalne hormone secretion149

Phehr poziom wydzielania hormonalnego hormone secretion rate150

Phehs wydalanie steroidu steroid excretion151

Phehsc wydalanie kortykosteroidu corticoid excretion152

Phehsk wydalanie ketosteroidu ketosteroid excretion153

Phf fizjologia układu moczowo-płciowego physiology of genito-urinary system154

Phfm cykl miesiączkowy menstrual cycle155

Phfr fizjologia nerek physiology of kidneys156

Phfu metabolity moczowe urinary metabolites157

Phg fizjologia układu nerwowego physiology of nervous system158

Phga przewodzenie nerwowe nervous conduction159

Phgam
przewodnictwo włókien nerwowych

ruchomych
motor fibre conductivity160

Phgan szybkość przewodzenia conduction velocity161

Phgar próg reakcji reaction thresholds162

Phgat próg wrażliwości sensation thresholds163

Phgato próg reakcji na ból pain sensitivity threshold164

Phgatu próg percepcji wibracyjnej vibration perception threshold165

Phgc
fizjologia układu nerwowego

ośrodkowego
physiology of central nervous system166

Phge fizjologia narządów zmysłu physiology of sense organs167

Phgeh fizjologia słuchu physiology of hearing168

Phgehl poziom słuchu hearing level169

Phgeht próg słyszalności hearing threshold170

Phgehu adaptacja do hałasu noise adaptation171

Phgehv próg dolegliwości threshold of discomfort172

Phgehw próg bólu threshold of pain173

Phgeq zmysł równowagi sense of balance174
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Phgev fizjologia wzroku physiology of vision175

Phgeva ostrość wzroku visual acuity176

Phgevc komfort widzenia visual comfort177

Phgevd adaptacja do ciemności dark adaptation178

Phgeve adaptacja do światła light adaptation179

Phgevf pole widzenia field of vision180

Phgevg orientacja przestrzenna depth perception181

Phgevi zasłanianie interference with vision182

Phgevo widzenie barw colour vision183

Phgevs wrażliwość na światło light sensitivity184

Phgevt próg widzialności threshold of visual perception185

Phgex powonienie olfaction186

Phgexa chemoreceptor chemoreceptors187

Phgext próg powonienia odour threshold188

Phgi wrażliwość na wibrację vibration sensitivity189

Phgt czucie temperatury temperature sense190

Phgu wyższe czynności nerwowe higher nervous functions191

Phgur odruch warunkowy conditioned reflex192

Phguv chronaksja chronaxie193

Phgy rytm biologiczny biological rhythms194

Phgyc rytm okołodobowy circadian rhythm195

Phgyd zmiany między dniem a nocą day-night variations196

Phgyp postrzeganie czasu time perception197

Phi fizjologia układu oddechowego physiology of respiratory system198

Phib czynności płuc pulmonary function199

Phic mechanika płuc lung mechanics200

Phica dynamika płuc lung dynamics201

Phicaf częstość oddechów respiratory rate202

Phicam ruchy oddechowe respiratory movements203
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Phicar opór oskrzelowy airway resistance204

Phicav odruch nerwu błędnego vagal reflexes205

Phicc podatność płuc lung compliance206

Phice elastyczne obkurczanie płuc lung elastic recoil207

Phid wentylacja płuc pulmonary ventilation208

Phida objętość oddechowa respiratory volume209

Phidac objętość końcowa closing volume210

Phidar objętość rezydualna residual volume211

Phidi wydajność wentylacyjna ventilatory capacity212

Phidic pojemność życiowa vital capacity213

Phidid
ilość tlenu zużywanego na minutę;

minutowa objętość tlenu
respiratory minute volume214

Phidie
jednosekundowa objętość nasilonego

oddechu
one-second forced expiratory volume215

Phidif maksymalny przepływ wydechowy maximal expiratory flow216

Phido wymiana gazów w płucach respiratory gas exchange217

Phidod stała dyfuzyjna płuc diffusion capacity218

Phidol konduktancja płuc lung conductance219

Phidu mieszanie gazów w płucach lung gas mixing220

Phie czas wydechu exhalation time221

Phig gazy we krwi blood gases222

Phiga ciśnienie gazu we krwi tętniczej arterial gas tension223

Phige nadmierne utlenianie krwi hyperoxaemia224

Phigo dyfuzja tlenku węgla CO diffusion225

Phih hemodynamika płuc pulmonary haemodynamics226

Phij biochemia płuc biochemistry of the lung227

Phik funkcja śluzowo-rzęskowa mucociliary function228

Phikb oczyszczanie oskrzelowo-płucne bronchopulmonary clearance229

Phikba oczyszczanie pęcherzyków alveolar clearance230

Phil zatrzymanie pyłu dust retention231

Phim przemiana materii energetyczna energy metabolism232
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Phimb podstawowa przemiana materii basal metabolism233

Phimo zużycie tlenu oxygen intake234

Phimq wskaźnik oddechowy respiratory quotient235

Phir oddychanie komórkowe cell respiration236

Phk fizjologia skóry physiology of skin237

Phka odporność na zasady (skóra) alkali resistance238

Phku wydalanie poprzez pocenie się elimination by sweating239

Phm fizjologia narządów ruchu
physiology of musculoskeletal

system
240

Phma fizjologia mięśni physiology of muscle241

Phmam kurczliwość mięśni muscle contractor activity242

Pho fizjologia pracy occupational physiology243

Phob praca mięśni muscular work244

Phoba statyczna praca mięśni static muscular work245

Phobe dynamiczna praca mięśni dynamic muscular work246

Phobi dźwiganie ciężarów manual lifting247

Phobo ładowanie ciężarów load carriage248

Phoboh dźwiganie ciężarów na głowie load carriage on the head249

Phoboy noszenie ciężarów na nosidle load carriage by yoke250

Phobu wydajność fizyczna physical performance251

Phoby obciążenie fizyczne physical workload252

Phoc wydajność pracy work capacity253

Phoca zdolność fizyczna physical fitness254

Phocac zdolność do pracy ciągłej continuous-work capacity255

Phocae granica wytrzymałości endurance limit256

Phocam maksymalny pobór tlenu maximum aerobic power257

Phocu siła mięśni muscular strength258

Phocub siła mięśni statyczna static muscle strength259

Phocug siła chwytania grip strength260

Phocul siła podnoszenia lifting strength261
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Phocup siła pchania pushing strength262

Phocut siła ciągnienia pulling strength263

Phoe wydatek energetyczny energy expenditure264

Phoec
zmiany kardiodynamiczne przy

wysiłku
cardiodynamic changes during effort265

Phoeh zmiany hematologiczne przy wysiłku haematological changes during effort266

Phoeho zmiany ciśnienia osmotycznego osmotic pressure changes in blood267

Phoel zmiany elektrolityczne przy wysiłku electrolyte changes during effort268

Phoelm zmiany elektrolityczne w mięśniach muscular electrolyte changes269

Phoels zmiany elektrolityczne w surowicy serum electrolyte changes270

Phoelt zmiany elektrolityczne w pocie sweat electrolyte changes271

Phoelu zmiany elektrolityczne w moczu urinary electrolyte changes272

Phoer zużycie powietrza breathing air consumption273

Phog regulacja temperatury ciała regulation of body temperature274

Phoga temperatura ciała body temperature275

Phogab temperatura mózgu brain temperature276

Phogac temperatura wewnętrzna ciała body-core temperature277

Phogad temperatura skóry skin temperature278

Phogaw ochłodzenie organizmu whole-body cooling279

Phogax przywracanie temperatury ciała body temperature restoration280

Phoge bilans cieplny thermal balance281

Phoh
aklimatyzacja w wysokiej

temperaturze
heat acclimatization282

Phoha obciążenie cieplne heat load283

Phohe tolerancja cieplna heat tolerance284

Phohf stres z oziębienia cold stress285

Phohi pocenie się przy wysiłku sweat secretion during effort286

Phohid odwodnienie dehydration287

Phohil wydolność pocenia się sweat rate288

Phohis wilgotność skóry skin wetness289

Phohiw bilans hydro-elektrolityczny water and electrolyte balance290
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Phoho bilans energetyczny metabolic balance291

Phoht komfort termiczny thermal comfort292

Phohtd brak komfortu termicznego thermal discomfort293

Phohz odzież clothing294

Phohzu bielizna underwear295

Phom zdolność do pracy umysłowej mental work capacity296

Phoma obciążenie pracą umysłową mental workload297

Phomr rezydualna zdolność umysłowa residual mental capacity298

Phon odżywianie nutrition299

Phona dieta diet300

Phonad błędy w żywieniu dietary errors301

Phonar żywienie zbiorowe group catering302

Phoni przerwa na posiłek meal breaks303

Phono napoje w pracy drinks at work304

Phonoc wyrównywanie ubytków wody compensation of water losses305

Phonoe zapotrzebowanie na elektrolity electrolyte requirements306

Phonow zapotrzebowanie na wodę water requirements307

Phop pozycja przy pracy work posture308

Phopa pozycja siedząca sitting posture309

Phopd pozycja stojąca standing posture310

Phopdi stanie w pozycji pochylonej standing on incline311

Phopf pozycja pół-siedząca half-seated posture312

Phoph pozycja zgięta bending posture313

Phopi pozycja kuczna squatting posture314

Phopk pozycja klęcząca kneeling posture315

Phopl pozycja leżąca lying posture316

Phopu nawyki postawy postural habits317

Phopy utrwalenie postawy posture recording318

Phor ograniczona aktywność ruchowa restricted motor activity319
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Phos aktywność psycho-ruchowa sensorimotor activities320

Phosc koordynacja ruchów coordination of movements321

Phosca sprawność manualna manual dexterity322

Phosce obrót przedramienia forearm rotation323

Phosco zadania polegające na ustawianiu positioning tasks324

Phoscu zadania polegające na śledzeniu tracking tasks325

Phosp sprawność percepcyjno-ruchowa perceptual-motor performance326

Phospa zdolność zmysłowa sensory aptitude327

Phospe szybkość percepcji perceptual speed328

Phospu zdolność widzenia visual performance329

Phospy zdolność poznawcza cognitive performance330

Phosr zdolność koncentracji concentration ability331

Phosri pamięć krótkotrwała short-time memory332

Phosro zdolność do liczenia numerical ability333

Phost czas reakcji reaction time334

Phosu reakcja galwaniczna skóry galvanic skin response335

Phosv szybkość ruchu velocity of movement336

Phot trening fizyczny physical training337

Phov szkolenie zawodowe vocational training338

Phova dobór zawodowy vocational selection339

Phove orientacja zawodowa vocational guidance340

Phovi szkolenie wstępne induction training341

Phovo doskonalenie zawodowe refresher training342

Phovu egzamin na prawo jazdy driving tests343

Phovy studia wyższe university training344

Phovz poziom kwalifikacji degree of skill345

Phox rehabilitacja rehabilitation346

Phoxe zmiana zawodu change of employment347

Phu zmęczenie fatigue348
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Phud ograniczenie snu sleep deprivation349

Phuf czasowe różnice struktury temporal structure variations350

Phun zmęczenie nerwowe nervous fatigue351

Phuns zmęczenie subiektywne subjective fatigue352

Phunv zmęczenie wzroku visual fatigue353

Phup zmęczenie fizyczne physical fatigue354

Phur odpoczynek po wysiłku recovery after effort355

Phurs sen sleep356

Phursd zakłócenia snu sleep disturbances357

Phursp wzorzec snu sleep pattern358

Phx pojemność elektryczna ciała electrical capacitance of body359

Phy opór elektryczny ciała electrical resistance of body360

Phys opór skóry skin resistance361

Ps psychologia pracy occupational psychology362

Psa psychologia wypadków psychology of accidents363

Psah czynnik ludzki human factors364

Psal spożycie alkoholu i wypadki alcohol consumption and accidents365

Psap skłonność do wypadków accident proneness366

Psat zachowanie a wypadki attitude towards accidents367

Pse psychologia zapobiegania wypadkom psychology of accident prevention368

Pser świadomość ryzyka risk awareness369

Pses poczucie bezpieczeństwa safety consciousness370

Pset tolerancja ryzyka risk tolerance371

Psi psychologia profilaktyki lekarskiej psychology of medical prevention372

Pso psychologia i socjologia psychology and sociology373

Psob zachowanie się człowieka human behaviour374

Psoc psychologia organizacji pracy psychology of work organization375

Psoca nastawienie (umysłowe) mental attitude376

Psocl równowaga praca-życie work-life balance377
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Psoco motywacja motivation378

Psocu stymulacja arousal379

Psoh stosunki międzyludzkie human relations380

Psohr przyjęcie do pracy reception381

Psohs klimat społeczny social climate382

Psok psychologia absencji psychology of absenteeism383

Psoka niezadowolenie z pracy job dissatisfaction384

Psom zdrowie psychiczne mental health385

Psoms samobójstwo suicide386

Psu humanizacja pracy humanization of work387

Pu adaptacja człowieka do pracy adaptation of man to work388

Pua zdolność do pracy work aptitude389

Puc charakter character390

Pue emocjonalność emotivity391

Pui inteligencja intelligence392

Puk doświadczenie experience393

Pul staż pracy length of service394

Pum wiek age395

Puv czujność vigilance396

Py ergonomia ergonomics397

Pya antropometria anthropometry398

Pyad zasięg ręki reach distance399

Pyb mechanika ciała ludzkiego body mechanics400

Pyd projektowanie miejsc pracy workplace design401

Pye projektowanie sprzętu design of equipment402

Pyec
projektowanie wspomagane

komputerowo
computer aided design403

Pyed dokumentacja projektu design data404

Pyei zamienność interchangeability405

Pyel czytelność legibility406
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Pyer słyszalność audibility407

Pyes zrozumiałość mowy speech intelligibility408

Pyev widzialność visibility409

Pyevn widzialność w nocy visibility at night410

Pyez optymalizacja optimization411

Pyf projektowanie pracy work design412


