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a priori

a priori

öyle kabul edilen, önsel

a.c.

ante cibum

yemekten önce

AA

association analysis

birliktelik çözümlemesi

access control

access control

erişim kontrolü

A/D konverter

analog-to-digital converter

A/D dönüştürücü,
örnekselden sayısala dönüştürücü

adaptation

uyum

adapte

adapted

uyarlanmış

adaptör

adaptor

uyargaç

add-on therapy

eklemeli sağaltım

adynamia

güçsüzlük

adaptasyon

add-on therapy
adinami
adjuvan

adjuvant

artırgan

ADP

adenosine diphosphate

adenozin difosfat

ADSL

asymmetric digital subscriber line

asimetrik sayısal abone hattı

adverse effect

ters etki

aerop

aerobe

oksijenseven

afekt

affect

duygulanım

advers etki

aferent

afferent

getirgen

afiliyasyon

affiliation

bağlaşım

afiliye

affiliated

bağlaşımlı (kurum)

afinite

affinity

çekim gücü

afterload

afterload

art yük

agenezi

agenesis

doğuştan yokluk

agglomeratif

agglomerative

yığınsal

agglomeratif
clustering

agglomerative clustering

yığınsal kümeleme

artificial general intelligence

yapay genel zeka

AGI
aglütinasyon
agoni

agglutination

kümeleşme

agony

can çekişme

agonist

agonist

etkideş

agnozi

agnosia

tanımazlık

agrafi

agraphia

yazamamazlık

agregan

aggregant

yığıştırıcı

agregasyon

aggregation

yığışma

agresyon

aggression

saldırı

agrometre
AGSM

aggregometer

yığışımölçer

anti-G straining maneuver

yer çekimine karşı koyma manevrası

aguzi

aguesia

tat almamazlık

AHBS

family physician information system

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
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AI

artificial intelligence

yapay zeka

AIDS

acquired immunodeficiency syndrome

edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirgesi

airway

airway

1. havayolu 2. soluk yolu açarı

ajan
ajitasyon
akinezi

agent

etken

agitation

1. çalkalama 2. kışkırtı

akinesia

devinimsizlik

akomodasyon

accommodation

uyumsama

akreditasyon

accreditation

denklik

acronym

kısma ad

akronim
aks
AKS

axis

eksen

acute coronary syndrome

akut koroner sendrom

akselerasyon

acceleration

ivmelenme

akseleratör

accelerator

ivmelendirici

akselere

accelerated

ivmelenmiş

akseptans

acceptance

kabul yazısı

akseptör

acceptor

alıcı

aksesuar

accessory

ek

aksis

axis

1. eksen 2. ikinci boyun omuru

aksiyel

axial

eksensel

aksiyel düzlem

axial plane

yatay düzlem

action potential

eylem gizil gücü

AKŞ

fasting blood glucose

açlık kan şekeri

aktif

active

etkin

aksiyon potansiyeli

aktivasyon

activation

etkinleşme

aktivatör

activator

etkinleştirici

activity

1. etkinlik 2. eylem

aktivite
akustik
akustik empedans

acoustic

sessel

acoustic impedance

ses geçirimsizliği

akut

acute

ivegen

alali

alalia

konuşma yitimi

ALARA

as low as reasonably achieved

mantıken gerçekleştirilebilir olanın en azı

ALARP

as low as reasonably practicable

mantıken uygulanabilir olanın en azı

alexia

okuyamamazlık

alexithymia

duygu körlüğü

aleksi
aleksitimi
alel
alerjen

allel

gen çifti

allergen

duyarlatan

algoloji

algology

ağrı bilimi

algoritma

algorithm

akış basamakları

alimentation

besleme

alimentasyon
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alineasyon
alkali

alineation

yabancılaşma

alkali

baz

alkaloz

alkalosis

kan asitsizliği

alogreft

allograft

türdeş yama

alogia

söz yoksulluğu

aloji
alopesi
alosensitizasyon
alotransplantasyon
alt ekstremite

alopecia

kellik

allosensitization

türdeş duyarlılaşma

allotransplantation

türdeş nakil

lower extremity

bacak

alternans

alternans

değişimli

alternans

alternans

değişimli

complementary medicine, alternative
medicine

tamamlayıcı tıp

alternatif tıp
altruizm

altruism

özgecilik

alveol

alveolus

1. hava keseciği 2. diş yuvası

adoption model for analytics maturity

analitik olgunluk benimseme modeli

amaurosis fugax

geçici körlük

ambivalent attachment

ikircikli bağlanma

AMAM
amaroks fugaks
ambivalan
bağlanma
ambivalans

ambivalence

ikirciklilik

artificial manual breathing unit

kese-maske solutma birimi

ambulans

ambulance

cankurtaran

ambulatuvar

ambulatory

ayakta

American Medical Informatics
Association

Amerikan Tıp Bilişimi Derneği

amnezi

amnesia

bellek yitimi

amorf

amorphous

biçimsiz

AMBU

AMIA

amorfizm

amorphism

biçimsizlik

amotivasyon

amotivation

güdüsüzlük

adenosine monophosphate

adenozin monofosfat

empirical

görgül

empirical validity

görgül geçerlilik

amplifier

yükselteç

AMP
ampirik
ampirik validite
amplifikatör
amplitüt
AMQP
anabolik

amplitude

genlik

advanced message queuing protocol

ileri mesaj dizisi protokolü

anabolic

özümleyen

anabolizan

anabolising

özümleyici

anabolizma

anabolism

özümleme

anaerobik

anaerobic

1.oksijensiz 2. serbest oksijen gereksinimsiz

anaklitik

anaclitic

duygusal bağımlılık
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anakrotik

anacrotic

çentikli

analit

analyte

çözümleme örneği

analitik

analytic

1. çözümlemeli 2. çözümleyici

analiz

analysis

çözümleme, tahlil

analjezi

analgesia

ağrı yitimi

analjezik

analgesic

ağrıkeser

analog

analogue

benzeşik

analoji
anamnez
anastomoz
anemi
anerji
anestezi

analogy

benzeşim

anamnesis, case history

tıbbi öykü

anastomosis

ağızlaştırma

anemia

kansızlık

anergy

1. bağışıklık yanıtsızlığı 2. enerjisizlik

anesthesia

duyusuzlaş(tır)ma

anevrizma

aneurysm

balonlaşma

anizokori

anisocoria

gözbebeği eşitsizliği

anjina pektoris

angina pectoris

göğüs ağrısı (kalp)

angiography

damar görüntülemesi

ankylosis

donuk eklem

anxiety

kaygı

artificial neural network

yapay sinir ağı

anomaly

sapaklık

anomi

anomia

1. sözcük bulamama 2. değer yoksulluğu

anopsi

anopsia

görmezlik

anjiyografi
ankiloz
anksiyete
ANN
anomali

anoreksi
anoreksiya nervoza
anozmi
anozognozi

anorexia

iştah kaybı, yiyesizlik

anorexia nervosa

ruhsal yemezlik

anosmia

koku alamama

anosognosia

hastalığını bilmezlik

unstable, labile

kararsız

unstable angina pectoris

kararsız göğüs ağrısı

antagonist

antagonist

karşıt etkin

antagonizm

antagonism

karşıt etkinlik

antegrat

antegrade

ileriye doğru

anstabil
anstabil anjina
pektoris

anterior
antesedan
antikoagülan
antikoagülasyon
antropoit
anüler

anterior

1. ön 2. önde

antecedent

hastalık geçmişi

anticoagulant

pıhtıönler

anticoagulation

pıhtı önleme

anthropoid

insansı

annular

halka biçimli
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AoI
aort(a)

area of interest

ilgi alanı

aorta

ana atardamar

angina pectoris

anjina pektoris, göğüs ağrısı (kalp)

apandis

appendix

kör ek

aparat

apparatus

aygıt

apati

apathy

kayıtsızlık

apeks

apex

tepe

apperception

bilinçli algı

aperture

giriş ağzı

AP

apersepsiyon
apertura
APHA

American Public Health Association

Amerikan Halk Sağlığı Birliği

APHL

Association of Public Health
Laboratories

Halk Sağlığı Laboratuvarları Derneği

application programming interface

arayüz uygulama programı

API
apikal
aplastik
aplazi

apical

tepe, uç (ilişkili)

aplastic

gelişmemiş

aplasia

gelişmezlik

aplikasyon

application

uygulama

aplikatör

applicator

uygulayıcı aygıt

apnea

soluk durması

apne
apolar
apopitoz
apopleksi
app
apraksi
aproseksi
aprozodi

apolar

kutupsuz

apoptosis

programlanmış göze ölümü

apoplexia

kanagan

application

uygulama (kısaltma)

apraxia

beceri yitimi

aprosexia

dikkati sürdürememezlik

aprosody

tonlama bozukluğu

auxiliary power unit

yardımcı güç ünitesi

augmented reality

artırılmış gerçeklik

arborization

karmaşık dallanma

acute respiratory distress syndrome

akut respiratuvar distres sendromu, ivegen
solunum sıkıntısı belirgesi

areflexia

tepkesizlik

arrest

durma

AR-GE

R&D
research and development

araştırma ve geliştirme

aritmi

arrhythmia

dizem bozukluğu

arch

yay

APU
AR
arborizasyon
ARDS
arefleksi
arest

ark
arkus

arcus

yay

artefakt

artifact

1. karışıntı 2. parazit

arter

artery

atardamar
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arterit
arteriyografi
arteriyoskleroz
artifisiyel
artikülasyon

artralji

arteritis

atardamar yangısı

arteriography

atardamar görüntülemesi

arteriosclerosis

damar sertliği

artificial

yapay

articulation

1. eklemleme, eklem 2. boğumlanma,
konuşma sesi oluşturma 3. dişlerin kapanış
ilişkisi

arthralgia

eklem ağrısı

artrit

arthritis

eklem yangısı

ASA

acetylsalicylic acid

asetilsalisilik asit (aspirin)

asymptomatic

belirtisiz

asendan

ascending

çıkan, yükselen

asenkron

asynchrony

eş zamansız

asemptomatik

asepsi

asepsis

bulaşsızlık (canlı dokuda mukoza, deri vb.)

aseptik

aseptic

bulaşsız

asfiksi

asphyxia

havasız kalma

asiklik

acyclic

1. döngüsüz 2. döngüsü düzensiz

asimetri

asymmetry

bakışımsızlık

asimetrik

asymmetric

bakışımsız

asimilasyon

assimilation

benzeştirme

asynergy

eş etkimesizlik

asinerji
asistoli
ASO
asosiyasyon

asystole

kalp durması

antistreptolysin O

antistreptolizin O

association

1. çağrışım 2. ilişkilendirme

aspekt

aspect

görünüş

ASPH

Association of Schools of Public Health

Kamu Sağlığı Okulları Derneği

ascites

karında sıvı toplanması

assit
asteni

asthenia

beden düşkünlüğü

astenik

asthenic

düşkün

ASTHO

Association of State and Territorial
Health Officials

Ulusal ve Bölgesel Sağlık Görevlileri
Derneği

atak

attack

1. ani gelişen 2. nöbet

atel

splint

dıştan kemik-eklem sabitleyici

atenüasyon

attenuation

etki zayıflaması

aterojenez

atherogenesis

damar sertliği gelişimi

atherogenic

damar sertleştiren

atherosclerosis

damar sertliği

aterojenik
ateroskleroz
atım

pulse, pulsus

vuru

atimi

athymia

duygu yitimi

atipik

atypical

sıra dışı
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atoni

atony

gerim yitimi

atopi

atopy

alerji yatkınlığı

ATP

adenosine triphosphate

adenozin trifosfat

atravmatik

atraumatic

örselemeyen

atrezi

atresia

körlenim

atriyum

atrium

kulakçık

atriyum

atrium

kulakçık

atrofi
atuşman
augmented reality
aura
authentication
avasküler
aversiyon

atrophy

körelim

attachment

ilaç dokundurma, ıslak uygulama

augmented reality

artırılmış gerçeklik

aura

öncül duyum

authentication

kimlik doğrulama

avascular

damarsız

aversion

kaçınma

avitaminosis

vitaminsizlik

avolisyon

avolition

güdü yitimi

awareness

awareness

farkındalık

bis in die, twice a day

günde iki kez

backscatter

geri saçılım

brainstem auditory evoked potential

beyin sapı işitsel evok potansiyel, beyin sapı
işitsel uyarılmış gizil güç

avitaminoz

b.i.d.
backscatter
BAEP
bakterisit

bactericide

bakterikıran

bakteriyemi

bacteremia

kanda bakteri

bakteriyoloji

bacteriology

bakteri bilimi

bakteriyostatik

bacteriostatic

bakteridurduran

balans
BAN

balance

denge

body area network

vücut alan ağları

bandaj

bandage

sargı

banding

banding

daraltıcı bantlama

bariyer

barrier

engel

baroreseptör

baroreceptor

basınç almacı

barotravma

barotrauma

basınçla örselenme

basil

bacillus

çubuksu bakteri

batın

abdomen

karın

baypas

bypass

köprüleme

bazal

basal

1. taban 2. temel

BB

1. cloud computing 2. biomedical
informatics

1. bulut bilişim 2. biyomedikal bilişim

BD

big data

büyük veri
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BDA

big data analytics

büyük veri çözümlemeleri

big data application provider

büyük veri uygulama sağlayıcısı

big data ecosystem

büyük veri ekosistemi

BDFP

big data framework provider

büyük veri çerçevesi sağlayıcısı

BDHK

computer support patient registration

bilgisayar destekti hasta kaydı

BDS

big data sets

büyük veri kümeleri

behaviorism

behaviorism

davranışçılık

BDAP
BDE

benign
BFO
BG problemi
BH
BHD
BI
bibliyoterapi
bifazik
bifokal

benign

iyicil

basic formal ontology

temel formel ontoloji

byzantine generals problem

bizans generalleri problemi

knowledge maps

bilgi haritaları

big healthcare data

büyük sağlık verisi

biomedical informatics

biyomedikal bilişim

bibliotherapy

okuma sağaltımı

biphasic

iki evreli

bifocal

iki odaklı

bifurcation

çatallanma

big data

big data

büyük veri

bimanuel

bimanual

iki elle

bifürkasyon

bimodal

bimodal

iki durumlu

binocular

çift gözle

biofeedback

biyolojik geribildirim

biomarker

biyobelirteç

biplan

biplanar

iki düzlemli

bipolar

bipolar

iki kutuplu

bistüri

scalpel

neşter

information and communication
technologies

bilişim ve iletişim teknolojileri

bitcoin

bitcoin

dijital para birimi

BiVAD

biventricular assist device

biventriküler destek cihazı, iki karıncığa
destek cihazı

bivalent

iki değerlikli

bioinformatics

biyobilişim

binoküler
biofeedback
biomarker

BİT

bivalan
biyoenformatik
biyogüvenlik kabini

biosafety cabinet

süzer çekerocak

biyokompatibilite

biocompatibility

dirim geçimliliği

biyoloji

biology

yaşam bilimi

biyopsi

biopsy

parça alımı

body mass index

beden kütle indeksi, beden kütle göstergesi

blockchain

blokzincir

BKİ
blockchain
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blog
blokaj
bloker

blog

“web” ve “log” sözcüklerinin birleşimi
“weblog” kısaltması

blockade

engelleme, durdurma

blocker

engelleyici

bluetooth

kısa mesafe radyo frekansı

BMI

body mass index

vücut kütle indeksi, beden kütle göstergesi

BN

batch number

parti numarası

bluetooth

board sınavı
booster aşı
booster doz
BOS

board examination

yeterlik sınavı

booster shot

pekiştirme aşısı

booster dose

pekiştirme dozu

cerebrospinal fluid

beyin-omurilik sıvısı

BP

blood pressure

kan basıncı

bpm

beat per minute

dakika vuru sayısı (kalp)

branching

dallanma

branch

dal

branching
branş
BSV
BT

BUN
burn-out
bursa
BV
BVK
BY
CA
CABG

big healthcare data

büyük sağlık verisi

1. computerized tomography, computed
tomography
2. information technology

1. bilgisayarlı tomografi 2. bilişim
teknolojisi

blood urea nitrogen

kan üre azotu

burn-out

tükenmişlik

bursa

yastıkçık

big data

büyük veri

big data sets

büyük veri kümeleri

knowledge management

bilgi yönetimi

clustering analysis

kümeleme çözümlemesi

coronary artery bypass grafting

koroner arter baypas greftlemesi

CAD

computer aided design

bilgisayar destekli tasarım

CAM

computer aided manufacturing

bilgisayar destekli üretim

CAPR

computer aided patient registration

bilgisayar destekli hasta kaydı

cardioverter-defibrillator

yürek içi dizemdüzeltir

CBCT

cone beam computerized tomography,
cone beam computed tomography

koni ışınlı bilgisayarlı tomografi

CBIRS

content-based image retrieval system

içerik tabanlı görüntü erişim sistemi

cardioverterdefibrillator

CBS

geographic information system

coğrafi bilgi sistemi

CC

1. correlation coefficient 2. cloud
computing.

1. korelasyon katsayısı 2. bulut bilişim

CCMM

continuity of care maturity model

bakım olgunluğunun sürekliliği modeli
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CCTA

coronary computerized
tomographyangiograhy, coronary
computed tomographyangiograhy

koroner bilgisayarlı tomografi anjiografi

CDC

Centers for Disease Control and
Prevention

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri
(ABD)

CDSS

clinical decision support system

klinik karar destek sistemi

çekap

check-up

tam bakım

CEN

Comité Européen de Normalisation,
European Committee for
Standardization

Avrupa Standartlar Komitesi

chatbot

sohbet robotu

check-up

tam bakım

chatbot
chech-up
checklist

checklist

kontrol listesi

CI

1. cardiac index 2. confidence interval

1. kalp indeksi 2. güven aralığı

CIED

cardiovascular implantable electronic
device

kalp-damar içi elektronik aygıt

cihaz

device

aygıt

CIO

chief information officer

bilişim kurulu sorumlusu

carcinoma in situ

in situ kanser, yerinde kanser

chief information security officer

biligi güvenliği sorumlusu

CIS
CISO

cluster

küme

clustering

kümeleme

CMR

cardiac magnetic resonance

kardiyak manyetik rezonans

CMS

content management system

içerik yönetin sistemi

CNC

computer numerical control

bilgisayar sayısal kontrol

CNN

convolutional neural network

evrişimsel sinir ağı

CoAP

cluster
clustering

constrained application protocol

kısıtlı uygulama protokolü

consensus

consensus

fikir birliği, uzlaşma

consensus
algorithms

consensus algorithms

uzlaşma algoritmaları

cor
Corona virus
cost-effective
COVID-19

heart

Kalp, yürek

Corona virus

koronavirüs

cost-effective

maliyet-etkin

Corono virus disease-19

Corona virüs hastalığı-19

ÇOY

multiorgan failure

çoklu organ yetmezliği

CPB

cardiopulmonary bypass

kardiyopulmoner baypas, kalp-akciğer
köprülemesi

CPET

cardiopulmonary exercise test

kardiyopulmoner egzersiz testi

CPOE

computerized physician order entry

bilgisayardan doktor istem girişi

CPR

cardiopulmonary resuscitation

kardiyopulmoner resüsitasyon, kalp-akciğer
canlandırması

CPS

cyber physical systems

siber-fiziksel sistemler
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CPU
cross-over
cross-over çalışma
cross-sectional
çalışma

central processing unit

merkezi işlem birimi

cross-over

çaprazlanma

cross-over study

çapraz karşılaştırmalı araştırma

cross-sectional study

kesitsel çalışma

CRS

conformal radiosurgery

uyumlu radycerrahi

CRT

cardiac resyncronization therapy

kardiyak resenkronizasyon tedavisi, kalp eş
zamanlama sağaltımı

crush syndrome

ezilme belirgesi

crush sendromu
cryptocurreny

cryptocurreny

kriptopara

CS-DA

sentence level sentiment analysis

cümle seviyesi duygu analizi

CSPR

computer support patient registration

bilgisayar destekti hasta kaydı

CSTE

Council of State and Territorial
Epidemiologists

Ulusal ve Bölgesel Epidemiyologlar Konseyi

CSV
CT
cul de sac
cut-off değeri

comma separated value

virgülle ayrılmış değer

computerized tomography, computed
tomography

bilgisayarlı tomografi

cul de sac

kör kese

cut-off value

kesim değeri

CV

1.cardiovascular 2. curriculum vitae

1. kardiyovasküler, kalp-damar 2. özgeçmiş

CVA

cerebrovascular accident

serebrovasküler aksedan, beyin-damar olayı

CVP

central venous pressure

santral venöz basınç, merkezî toplardamar
basıncı

cyberknife

ışın bıçağı

DALE

disability adjusted life expectancy

yeti yitimine ayarlanmış yaşam beklentisi

DALY

disability adjusted life years

yeti yitimine ayarlanmış yaşam yılları

datum

datum

veri

data

veriler

cyberknife

data
data integrity

data integrity

veri bütünlüğü

data mining

data mining

veri madenciliği

data object

data object

veri nesnesi

data tag

veri etiketleme

data tag
data warehouse

data warehouse

veri ambarı

database

database

veritabanı

DB

database

veritabanı

DBB

physician information bank

doktor bilgi bankası

DBS

deep brain stimulation

derin beyin stimülasyonu, derin beyin
uyarımı

density-based spatial clustering of
applications with noise

yoğunluğa dayalı uzamsal kümeleme

DBSCAN
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DBU

deep brain stimulation

derin beyin stimülasyonu, derin beyin
uyarımı

DDİ

naturel language process

doğal dil işleme

distributed denial of service

dağıtık servis hizmet reddi

de facto

gerçekte, uygulamada

DDoS
de facto
de novo

de novo

yeniden

decentralized

decentralized

merkezi olmayan

decision tree

decision tree

karar ağacı

defect

kusur

defekt
defektif

defective

kusurlu

deferent

deferent

götürgen

defeyans

defeasance

bayınma

deficit

eksiklik

defisit
defleksiyon

deflection

sapış

deformation

biçimsizleşme

deformite

deformity

biçim bozukluğu

defleksiyon

deflection

sapış

deformasyon

defter-i kebir

ledger

büyük defter

degradasyon

degradation

1. bozunma 2. yıkılım

dehidratasyon

dehydration

su-yükün yitimi

dehisans

dehiscence

doku ayrılım

déjà entendu
déjà pensé
déjà vu

déjà entendu

sanki işittim sanısı

déjà pensé

sanki düşündüm sanısı

déjà vu

sanki gördüm sanısı

dejenerasyon

degeneration

bozunma

dejeneratif

degenerative

bozunduran

decade

onyıl

dekat
dekolman

detachment

doku ayrılması

dekompanse

decompensated

1.dengelenememiş 2. dağılmış

dekompanzasyon

decompensation

1.dengelenememe 2. dağılma

dekompresyon

decompression

bası giderme

dekompresyon
hastalığı

decompression sickness

vurgun

decrescendo

giderek azalan

dexter

sağ

dekreşendo
dekster
delüzyon

delusion

sanrı

demans

dementia

bunama

demografi

demography

nüfus bilimi

demografik

demographic

nüfus bilimsel
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demonstrasyon

demonstration

tanıtım gösterisi

deontoloji

deontology

meslek ahlakı bilimi

deplasman

displacement

yer değiştirme

depletion

1. tükenme 2. silinme

depolarization

kutupsuzlaşma

deplesyon
depolarizasyon
depresör

depressor

aşağıçeken

depresyon

depression

1. çökkünlük 2. çökme

derivasyon

derivation

1. elektrik gerilim farkı 2. türetme

derivatif

derivative

türemiş

derive

derived

türemiş

derm

derm

1. deri 2. katman 3. yaprak

desandan

descending

inen

deşarj

discharge

boşalım

deselerasyon

deceleration

yavaşlama

desensitization

duyarsızlaştırma

destrüksiyon

destruction

yıkım

destrüktif

destructive

yıkıcı

detaşman

detachment

ayrılma

detail

ayrıntı

desensitizasyon

detay
determinan
determinasyon
determinizm

determinant

belirleyici

determination

belirleme

determinism

belirleyimcilik

detoxification

arındırma

devalüasyon

devaluation

değersizleştirme

dezenfeksiyon

disinfection

bulaş savma

dezenfektan

detoksifikasyon

disinfectant

bulaşsavar

dezentegrasyon

disintegration

1. parçalanma 2. benlik dağılma

dezoryantasyon

disorientation

yönelim bozukluğu

DF

document frequency

belge sıklığı

DG

direct radiography

direkt grafi, doğrudan X-ışınlı görüntüleme

Dİ

diabetes insipidus

diabetes insipidus, şekersiz şeker hastalığı

diabetes insipidus

diabetes insipidus

şekersiz şeker hastalığı

diabetes mellitus
DIAM
DICOM
difazik

diabetes mellitus

şeker hastalığı

digital imaging adoption model

dijital görüntüleme benimseme modeli

digital imaging and communications in
medicine

tıpta sayısal görüntüleme ve iletişim

diphasic

iki evreli

diferansiyasyon

differentiation

farklılaşma

diferansiye

differentiated

farklılaşmış
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difüz
difüzyon
digital signature
dijital
dijitalizasyon
dikrotik

diffuse

yaygın

diffusion

geçişme

digital signature

dijital imza

digital

1. sayısal 2. parmakla 3. parmaksı

digitalization

sayısallaştırma

dicrotic

çift vurulu

data-information-knowlegde-wisdom
hierarchy

veri-enformasyon-bilgi-bilgelik hiyerarşisi

dilatation

genişleme

dilate

dilated

genişlemiş

dilatör

dilatory

genişleten

DIKW
dilatasyon

dilue

diluted

seyreltik

dilüsyon

dilution

seyreltme

dinamik

dynamic

devingen

dipleji

diplegia

iki taraflı felç

diplopi

diplopia

çift görme

dipolar

dipolar

iki kutuplu

directional

yönlendirilmiş

direct

doğrudan

direksiyonel
direkt
disabilite

disability

engellilik 2. yeti yitimi

dysdiadochokinesia

ardışık devinim bozukluğu

disekilibrium

dysequilibrium

dengesizleşme

diseminasyon

dissemination

yayılma

disfonksiyon

dysfunction

işlev bozukluğu

disgrafi

dysgraphia

yazı-çizi bozukluğu

disdiyadokinezi

disguzi

dysgeusia

tat alma bozukluğu

diskinezi

dyskinesia

devinim bozukluğu

diskoneksiyon

disconnection

bağlantı kesilmesi

diskordans

discordance

uyumsuzluk

diskriminan

discriminant

ayırt edici

dyslexia

okuma bozukluğu

disleksi
dislokasyon

dislocation

çıkık

dismetri

dysmetria

uzaklık kestirimsizliği

dismorfik

dismorphic

bozuk biçimli

disorder
disosiyasyon
dispne

disorder

bozukluk

dissociation

1. ayrışma 2. ruhsal çözülme

dyspnea

soluk darlığı

dispozıbıl

disposable

kullanat, tek kullanımlık

dispraksi

dyspraxia

devinimsel beceri bozukluğu
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disproporsiyon
disprosodi
disrafi
disritmi
distal
distilasyon
distile
distres

disproportion

orantısızlık

dysprosodia

söz ezgisi bozukluğu

disraphy

bitişim bozukluğu

dysrhythmia

dizem bozukluğu

distal

başlangıca uzak

distillation

damıtma

distilled

damıtık

distress

1. sıkıntı 2. zorlanma

distribüsyon

distribution

dağılım

distribütör

distributor

dağıtımcı

distrofi

dystrophy

yozlaşım

diürnal

diurnal

günboyu

divalan

divalent

iki değerlikli

diverjans
diyabet
diyabetik

divergence

1. ıraksama, 2. ayrıklaşma

diabetes mellitus

şeker hastalığı

diabetic

1. şeker hastası 2. şeker hastalığı (ilişkili)

diyabetojenik

diabetogenic

şeker hastalığı yapan

diyadokinezi

diadochokinesis

ardışık devinim

diyagnostik

diagnostic

tanısal

diyagnoz

diagnosis

tanı

diyagonal

diagonal

köşegen

diyagram

diagram

çizge

diyaliz

dialysis

arıtım

diyastaz

diastasis

1. yavaş doluş 2. ayrılım

diyastol

diastole

yüerk kas gevşemesi

diastolic blood pressure

gevşem kan basıncı

diyastolik kan
basıncı
diyatermi

diathermy

ısı uygulaması

diyatez

diathesis

doğal yatkınlık

dizartri

dysarthria

devinimsel konuşma bozukluğu

dizayn

design

tasarım

DL

deep learning

derin öğrenme

DLT

distributed ledger technology

dağıtık defter teknolojisi

DM

diabetes mellitus

diabetes mellitus, şeker hastalığı

DMS

database management system

veritabanı yönetim sistemi

DNA

deoxyribonucleic acid

deoksiribonükleik asit

mismatch repair

DNA yanlış eşleşme onarımı

deep neural network

derin sinir ağı

DNA mismatch
repair
DNN
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dolor

dolor, pain

ağrı

DOM

document object model

belge nesnesi modeli

dom

dome

kubbe

dominans

dominance

baskınlık

dominant

dominant

baskın

doming
donasyon

doming

kubbeleşme

donation

1. bağış 2. bağışlama

donör

donor

verici

dorsal

dorsal

sırt (ilişkili)

dorsum

dorsum

sırt

DOS

disk operating system

disk işletim sistemi

DoS

denial of service

servis hizmet reddi

double cortex

çift korteks

double cortex
double-blind
downregulation
downstream
dozaj

double-blind

çift-kör

downregulation

azalarak düzenlenim

downstream

aşağı akış

dosage

dozlama

dozimetre

dosimeter

ışınölçer

dozimetri

dosimetry

ışınölçümü

dren
drenaj

drain

akıtaç

drainage

akaçlama

DRG

diagnostic-related groups

tanı ilişkili gruplar

DSA

1. donor specific antigen
2. digital subtraction angiography

1. verici özgül antijen 2. dijital subtraksiyon
anjiyografi, sayısal çıkarımlı damar
görüntülemesi

DS-DA

document level sentiment analysis

Belge düzeyi duygu analizi

World Health Organization

Dünya Sağlık Örgütü

DSÖ
DSP

data science pyramid

veri bilimi piramidi

DSS

decision support system

karar destek sistemi

durabilite

durability

dayanıklılık, sağlamlık

support vector machines

destek vektör makineleri

dual

dual

ikili

duble

double

çift

DVM

duplikasyon

duplication

ikileşme

durability

dayanıklılık, sağlamlık

EBYS

electronic document management
system

elektronik belge yönetim sistemi

EC50

effective concentration of 50%

etkili yoğunluğun % 50’si

ECC

extracorporeal circulation

ekstrakorporal sirkülasyon, beden dışı
dolaşım

durabilite
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ECHO
écho de la pensée

echocardiography

ekokardiyografi

thought echo

düşünce yankılanması

extracorporeal membrane oxygenation

ekstrakorporal membran oksijenlenme,
beden dışı oksijenlenme

ED50

effective dose 50

etkili dozun yarısı

EDA

explanatory data analysis

keşifsel veri çözümlemesi

EEG

electroencephalogram

elektroensefalogram, beyin elektrik çizgesi

ECMO

EF

ejection fraction

ejeksiyon fraksiyonu, fırlatma yüzdesi

efektif

effective

etkili

eferent

efferent

götürgen

ego

benlik

egodystonic

benlik uyumsuz

egoist

bencil

ego
egodistonik
egoist
egosantrik

egocentric

benmerkezli

egosintonik

egosyntonic

benlik uyumlu

egzersiz

exercise

alıştırma

e-hasta

e-patient, electronic patient

elektronik bilgilenmiş hasta

electronic health

e-sağlık, elektronik sağlık

electronic patient record

elektronik hasta kaydı

e-health
EHK
EHR

electronic health record

elektronik sağlık kaydı

EHRS

electronic health record system

elektronik sağlık kaydı sistemi

EHS

electronic health system

elektronik sağlık sistemi

EHS

electronic patient system

elektronik hasta sistemi

EKG

electrocardiogram

elektrokardiyogram, yürek elektrik çizgesi

equilibrium

eşitlenme

ekilibriyum
ekip
ekipman

team

takım

equipment

donanım

ekivalan

equivalent

eşdeğerlilik

EKMO

extracorporeal membrane oxygenation

ekstrakorporal membran oksijenlenme,
beden dışı oksijenlenme

echo

yankı

echocardiography

ekokardiyografi

echogenic

yankılayan

eko
EKO
ekojenik
ekoloji
ekopraksi
ekokardiyografi
eksantrik

ecology

çevre bilimi

echopraxia

yansılama

echocardiography

sesötesi dalgalarla yürek görüntülenmesi

eccentric

1. ayrıksı 2. merkez dışı

ekshalasyon

exhalation

soluk verme

eksitabilite

excitability

uyarılganlık
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eksitasyon
eksitus
eksizyon

excitation

1. uyarma 2. taşkınlık

exitus

1. ölüm 2. çıkış

excision

kesip çıkarma

ekskresyon

excretion

dışatım

eksojen

exogenous

dış kaynaklı

ekspansiyon

expansion

genişleme

eksperiment

experiment

deney

eksperimental
eksperimentalizm

experimental

deneysel

experimentalism

deneyimcilik

ekspirasyon

expiration

solukverim

ekspiratuvar

expiratory

solukverim (ilişkili)

ekspiriyum
eksplantasyon
eksplisit

expirium

solukverim

explantation

dış ekim, vücut dışı ekim.

explicit

açık

eksplisit bilgi

explicit knowledge

açık bilgi

eksploratuvar

exploratory

1. inceleyici 2. gözden geçirici

ekspojur

exposure

1.açığa çıkarma (cerrahi) 2. maruz bırakma

ekspozisyon

exposition

sergileme

ekspülsiyon

expulsion

dışa atım

ekstansiyon

extension

1. gerilme 2. uzama 3. doğrulma 4.
genişleme

ekstansör

extensor

1. geren 2. uzatan 3. doğrultan

ekstazi

ecstasy

esrime

eksteriyor

exterior

dış bölüm

eksternal

external

1. dış 2. dışarlı

eksternalizasyon

externalizing

dışsallaştırma

extirpation

bütünüyle çıkarım

ekstrahepatik

extrahepatic

karaciğer dışı

ekstrakorporal

extracorporeal

beden dışı

ekstakorporal
sirkülasyon

extracorporeal circulation

beden dışı dolaşım

ekstrakraniyal

extracranial

kafatası dışı

extraction

1. çekçıkar 2. özütleme

ekstirpasyon

ekstraksiyon
ekstraktör
ekstramedüler

extractor

çekçıkarır

extramedullary

kemik iliği dışı

ekstramüral

extramural

duvar dışı

ekstranodal

extranodal

düğüm dışı

ekstransplantasyon

explantation

dış ortamdan nakil

ekstraselüler

extracellular

göze dışı
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ekstrasistol

extrasystole

erken vuru

ekstravasküler

extravascular

damar dışı

ekstravazasyon

extravasation

dışa sızım (damar, idrar yolu)

ekstraversiyon

extraversion

dışa dönüklük

extravert

1. dışa dönük 2. dışa açık (kişilik)

ekstravert
ekstre

extract

özüt

ekstrem

extreme

1. uç 2. aşırı

ekstrensek
ekstübasyon
eksüda

extrinsic

dışsal

extubation

boru çıkartımı

exudate

yangı sıvısı

exudation

yangısal sızıntı

EKT

electroconvulsive therapy

elektrokonvülzif tedavi, elektroşok tedavisi

ektazi

ectasia

genişleme

eksüdasyon

ektopi
ektopik vuru
elastik

ectopy

konum dışı

extrasystole, ectopic beat, premature
beat

erken vuru

elastic

esnek

elastisite

elasticity

esneklik

elasyon

elation

duygu yükselimi

elektif

elective

seçmeli

elektriksel alternans

electrical alternans

elektriksel değişimli

elektroensefalogram

electroencephalogram

beyin elektrik çizgesi

electrophoresis

elektrikle ayrıştırma

elektroforez
elektrokardiyogram
elektrokonvülzif
terapi
elektrokoter
elektrokoterizasyon

electrocardiogram

yürek elektrik çizgesi

electroconvulsive therapy

elektroşok sağaltımı

electrocautery

elektrikle dağlayıcı

electrocauterization

elektrikle dağlama

elektromiyogram

electromyogram

kas elektrik çizgesi

elektrookülogram

electrooculogram

göz elektrik çizgesi

lead

akımtaşır

elektrot
elektroterapi

electrotherapy

elektrikle sağaltım

elektroversiyon

electroversion

elektrikle düzeltme

elevasyon

elevation

1. kaldırma 2. yükselme

elevatör

elevator

kaldıraç

ELISA testi

enzyme-linked immunosorbent assay
test

enzim bağlantılı immünosorbent tahlili

eliminasyon

elimination

1. eleme 2. çıkartım

ellipsoid

yumurtamsı

elongation

uzatma

elipsoit
elongasyon
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EM
EMA
emboli
embolizasyon
embriyo

electron microscope

elektron mikroskobu

European Medicines Agency

Avrupa İlaç Ajansı

embolus

tıkaç

embolization

tıkaçla(n)ma

embryo

öndölüt

emezis

emesis, vomiting

kusma

EMG

electromyogram

elektromiyogram, kas elektrik çizgesi

emisyon

emission

1.dışa yayım 2.dışa atım

emosyon

emotion

duygu

empati
EMR
EMRAM
EMS

empathy

duygudaşlık, eşduyum

electronic medical recording

elektronik tıbbi kayıt

electronic medical record adoption
model

elektronik tıbbi kayıt benimseme modeli

electronic medical systems

elektronik tıbbi sistemler

emülsiyon

emulsion

sıvı asıltı

endemi

endemia

yöresel hastalık, yöresel sayrılık

endemik

endemic

yöresel

endikasyon

indication

1. kullanım alanı 2. gereklilik

endikatör

indicator

gösterge, belirteç, indikatör

endojen

endogenous

iç kaynaklı

endositoz

endocytosis

gözeiçi alım

endoskop

endoscope

iç göreç

endoskopi

endoscopy

iç göreçleme

endoscopic ultrasonography

iç göreçlemeyle ultrasonografi

endpoint

endpoint

son nokta

endüksiyon

induction

başlatma

endürans

endurance

dayanıklılık

endürasyon

induration

sertlik

enfarkt

infarction

iskemik doku ölümü

enfarktüs

infarction

iskemik doku ölümü

endoskopik
ultrasonografi

enfeksiyon

infection

bulaş

enfeksiyöz

infectious

bulaşkan

enfekte

infected

bulaşmış

enfektif

infective

bulaşıcı

enfestasyon

infestation

asalak bulaşı

enflamasyon

inflammation

yangı, yangılanma

enflamatuvar

inflammatory

yangılı

enformasyon

information

bilgi
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enformasyon sistemi
enformatik

information system

bilgi sistemi

informatics

bilişim

infrared

kızılötesi

engraftman

engraftment

1. yama tutma 2. yamala(n)ma

enjeksiyon

injection

iğne yapma

syringe

şırınga

instrument

araç

enfraruj

enjektör
enstrüman
enstrümantasyon

instrumentation

aletli çalışma

ENT

ear-nose-throat

kulak burun boğaz

entegrasyon
entellektüalizasyon
entellektüalizm
enternasyonal ünite

integration

bütünleşme

intellectualization

düşünselleştirme

intellectualism

düşünselcilik

international unit

uluslararası birim

entoksikasyon

intoxication

zehirlenme

entolerans

intolerance

dayanamamazlık, tahamülsüzlük

entrensek
entübasyon
environmental

intrinsic

içsel

intubation

boru yerleştirme

environmental

çevresel

enzyme

biyolojik tepkileyici

EOG

electrooculogram

elektrookülogram, göz elektrik çizgesi

EPDS

electronic performance support system

elektronik performans destek sistemi

epidemiology

sağlık araştırma bilimi

epicrisis

çıkış özeti

enzim

epidemiyoloji
epikriz
epistemoloji

epistemology

bilgi felsefesi

epitop

epitope

antijen belirteci

epizot

episode

dönem

EPS

1. electronic patient system 2.
electrophysiology study

1. elektronik hasta sistemi 2.
elektrofizyolojik çalışma

EPR

electronic patient record

elektronik hasta kaydı

eradikasyon

eradication

kökünü kazıma

e-prescribing

elektronik reçeteleme

ergomani

ergomania

işkoliklik

ergometre

ergometer

işölçer

ergometri

ergometry

iş ölçümü

e-reçete

eritrosit

erythrocyte

alyuvar

erythrocyte sedimentation rate

alyuvar çökme hızı

eroziv

erosive

aşındırıcı

erozyon

erosion

aşınma

eritrosit
sedimantasyon hızı
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erratum

erratum

düzelti (yazı)

e-sağlık

e-health

elektronik sağlık

esansiyel

essential

1. temel 2. nedeni bilinmeyen

ESK

electronic health record

elektronik sağlık kaydı

ESKS

electronic health record system

elektronik sağlık kayıt sistemi

ESL

extracorporeal shockwave lithotripsy

beden dışı şok dalgasıyla taş kırımı

ESR

erythrocyte sedimentation rate

eritrosit sedimantasyon hızı, alyuvar çökme
hızı

extracorporeal shock wave lithotripsy

beden dışı şok dalgasıyla taş kırımı

ESWL
eşantiyon
ETA

promotional material

tanıtmalık

event tree analysis

olay ağacı analizi, olay ağacı çözümlemesi

etimoloji

etymology

köken bilimi

etiyoloji

etiology

1. neden 2. neden bilgisi

etiyolojik
ETK

etiological

nedensel

electronic medical recording

elektronik tıbbi kayıt

etnik

ethnic

budunsal

ETS

early diagnosis system

erken tanılama sistemi

EUS

endoscopic ultrasound

endoskopik ultrason, iç göreçlemeyle
ultrason

evaküasyon

evacuation

boşaltma

evalüasyon

evaluation

değerleme

evantrasyon

eventration

karın dışına çıkma, eviserasyon

evaporasyon

evaporation

buharlaş(tır)ma

endovascular aortic aneurysm repair

endovasküler aort anevrizma tamiri, damar
içi ana atardamar baloncuğu onarımı

EVAR
event recorder
eversiyon
eviserasyon
evok potansiyel

event recorder

olaykaydeder

eversion

dışa döndürme

evisceration

karın dışına çıkım

evoked potential

uyarılmış gizil güç

evolüsyon

evolution

evrim

ex ante

previously

önceden

ex post

from behind

gerçekleşen

ex vivo

ex vivo

canlı dışı

excursion

excursion

1. açılma 2. gezinim

expander

expander

genişletici (doku, yapı vb.)

fagositoz

phagocytosis

göze yutumu

faktör

factor

etken

falanks

phalanx

parmak kemiği

familyal

familial

ailevi

fantom

phantom

hayalet
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farik ve
mümeyyizlik
farmakoloji
farmakope

capable of discriminating

erginlik ve sezginlik

pharmacology

ilaç bilimi

pharmacopeia

resmi ilaç bilgisi

pharmacovigilance

ilaç takip sistemi

faset

facet(te)

düz, pürüzsüz yüzey

fasikül

fascicle

demetcik

farmakovijilans

fasikülasyon

fasciculation

seyirme

fasilitasyon

facilitation

kolaylaştırma

fasiyal

facial

yüz (ilişkili)

fatal

fatal

öldürücü

fatalite
fatalite oranı

fatality

öldürücülük

fatality rate

olgu-ölüm oranı

faz

phase

evre

fazik

phasic

evreli

FDA

Food and Drug Administration

ABD Gıda ve İlaç Dairesi

febril

febrile

ateşli

feedback

feedback

geribildirim, dönüt

fenestrasyon

fenestration

pencereleme

fenomen

phenomenon

görüngü

phenotype

dış görünüm

phenotypic

dış görünümsel

fermentation

mayalanma

fenotip
fenotipik
fermantasyon
ferment

ferment

maya

ferrum

ferrum

demir

FEV

forced expiratory volume

zorlu soluk verme hacmi

FFP

1. fresh frozen plasma 2. filtering face
piece

1. taze donmuş plazma 2. yüze filtrelenen
parça

FFP2 mask

N95 maske

FFP2 maske
FFR

fractional flow reserve

oransal akım yedeği

FHIR

fast healthcare interoperability
resources

hızlı sağlık hizmeti birlikte çalışabilirlik
kaynakları

FIFO

first in first out

ilk giren ilk çıkar

FISH

fluorescein in situ hybridization

floresan in situ hibridizasyon, floresanla
yerinde melezleme

fiber

fiber

lif

fibril

fibril

lifçik

fibrilasyon
fibrin
fiil ehliyeti

fibrillation

çırpıntı

fibrin

pıhtı lifi

capacity to act

ayırt etme gücü
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fiks
fiksasyon

fixed

sabit

fixation

1. sabitleme 2. saplanma

fiksatör

fixer

sabitleyici

filament

filament

iğcik

filiform

filiform

1. ipliksi 2. zayıf

filtration

1. süzme 2. süzülme

filtrate

süzüntü

filtrasyon
filtrat
filtre

filter

süzgeç

filyasyon

filiation

saha incelemesi, alan incelemesi

fimbriya

fimbria

saçak

fissür

fissure

1. çatlak 2. ayrık

fistül

fistula

1.akarca 2. olağan dışı kanal

fit

1.atak, nöbet 2. uyma

fit
fitoterapi
fizik muayene
fizyoloji
fizyon
fizyopatoloji
flambaj
flank

phytotherapy

bitkisel sağaltım

physical examination

fizik bakı

physiology

organizma işlev bilimi

fission

bölünme

physiopathology

sayrılık oluşum bilimi

flambage

yalazlama

flank

böğür

flapping tremor

asterixis, flapping tremor

kanat çırpıntısı

flashbulb hafıza

flashbulb memory

ayrıntılı olay belleği

flaccidity

gevşeklik

adhesive tape

yapışkan şerit

flexible

bükülgen

flexibility

bükülgenlik

flasidite
flaster
fleksibıl
fleksibilite
fleksiyon

flexion

bükülme

fleksör

flexor

bükücü, eğici

fleksura

flexura

büküntü

flap

saplı doku

flep
flokülasyon

flocculation

bulutsu çöküşüm

floresan

fluorescent

ışıkta parlayan, ışık yayan

floroskopi

fluoroscopy

X-ışınıyla bakı

flow cytometer

flow cytometer

akan gözeölçer

flow cytometry

flow cytometry

akan göze ölçümü

flowmeter

flowmeter

akışölçer

flowmetry

flowmetry

akışölçümü

blurred

bulanık

fluctuant

çalkantılı

flu
flüktüan
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flüktüasyon

fluctuation

çalkalanım

FMA

foundational model of anatomy

anatomi temel modeli

FMA

cost benefit analysis

fayda maliyet analizi

FMF

familial Mediterranean fever

familyal Akdeniz ateşi, ailevi Akdeniz ateşi

fMRI

functional magnetic resonance imaging

işlevsel manyetik rezonans görüntüleme

fobi

phobia

korku

fokal

focal

odaksal

fokus
folie a deux
folikül
folksonomi

focus

odak

folie a deux

paylaşılmış gerçeklik yitimi

follicle

kesecik

folksonomy

sosyal sınıflandırma

follower

follower

artçı dalgı

fonetik

phonetic

ses (ilişkili)

fonksiyon
fonksiyonel
fonokardiyogram

function

işlev

functional

işlevsel

phonocardiogram

kalp ses çizgesi

fontanel

fontanelle

bıngıldak

fontikül

fonticulus

bıngıldak

foramen

foramen

delik

form
formasyon
formülasyon
forniks
forseps
FORTRAN
forward gruplama
fossa
fototerapi

form

biçim

formation

1. biçimlenme 2. oluşum

formulation

1. biçimlendirme 2. bileşimleme

fornix

1. kemersi yapı 2. çıkmaz 3. katlantı

forceps

tutçek

formula translator

formül dönüştürücü (programlama dili)

forward typing

doğrudan gruplama

fossa

çukur

phototherapy

ışık sağaltımı

fovea

fovea

çukurcuk

FPGA

field-programmable gate array

programlanabilir kapı dizisi

fragman
fragmantasyon
frajil
frajilite
fraksiyon
fraksiyonasyon
fraktür
frame

fragment

parça

fragmentation

parçalama

fragile

kırılgan

fragility

kırılganlık

fraction

1. parça 2. bölüm 3. kesim

fractionation

ayrışma

fracture

kırık

frame

çerçeve, kare kare
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FRC

functional residual capacity

fonksiyonel rezidüel kapasite, işlevsel
artakalan sığa

frekans

frequency

sıklık

fremitus

fremitus

ele gelen titreşim

friksiyon

friction

sürtünme

functional residual capacity

fonksiyonel rezidüel kapasite, işlevsel
artakalan sığa

FRK
frontal

frontal

1. alna ilişkin 2. önden

frontal düzlem

frontal plane

koronal düzlem

frotman

friction rub

sürtünme sesi

frozen

donuk

frozen section

donukkesit inceleme

frustration

engellenme

frozen
frozen section
frustrasyon
FTA

fault tree analysis

hata ağacı analizi, hata ağacı çözümlemesi

Fourier transform infrared
spectroscopy

Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi

FTP

file transfer protocol

dosya aktarım protokolü

FTR

physical therapy and rehabilitation

fizik tedavi ve rehabilitasyon

fulguration

şimşekleme

FT-IR

fulgurasyon
full-time

full- time

tam gün

fulminan

fulminant

tez kötüleşen

fundus

fundus

1. dip 2 .çanak

fungus

fungus

mantar

funnel effect

huni etkisi

fourchette

çatal

funnel effect
furşet
fuzzy
fuzzy lojik
füg
füziform
füzyon
FVK

fuzzy

bulanık

fuzzy logic

bulanık mantık

fugue

ruhsal kaçış

fusiform

iğsi

fusion

kaynaşma

forced vital capacity

zorlu vital kapasite, zorlu yaşamsal sığa

GDM

generalized linear model

genelleştirilmiş doğrusal model

GDPR

General Data Protection Regulation

Genel Veri Koruma Yönetmeliği

gallop rhythm

dörtnal dizemi

gamete

eşey gözesi

ganglion

1. düğüm 2. sinirçekirdek

gap

aralık, açıklık

galo ritmi
gamet
gangliyon
gap
gastroenteroloji

gastroenterology

sindirim bilimi

gate

gate

kapı

gavaj

gavage

borucukla besleme
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GBK

temporary loss of consciousness

geçici bilinç kaybı

GCS

Glasgow coma scale

Glasgow koma skalası, Glasgow koma ölçeği

gamification

oyunlaştırma

gemifikasyon
gen
gen ekspresyonu
gen mutasyonu

gene

kalıtlık

gene expression

gen ifadesi

gene mutation

gen değişinimi

gender

toplumsal cinsiyet

genesis block

akıllı blok

genetics

gen bilimi

genetic sequence

genetik dizi dizilim

genome

soykalıtı

genome sequencing

genom dizileme

genotype

soyyapı

genotoxicity

soyyapı ağulandırıcılık

geriatrics

yaşlılık bilimi

geriyatrik

geriatric

1. yaşlı 2. yaşlılıkla (ilişkili)

germisit

germicide

mikropkırar, bulaşsavar

gerontology

yaşlanma bilimi

gestalt

biçim

gender
genesis block
genetik
genetik sekans
genom
genom sequencing
genotip
genotoksisite
geriyatri

gerontoloji
gestalt
gestasyon

gestation

gebelik

GIS

geographic information system

coğrafi bilgi sistemi

GİA

transient ischemic attack

geçici iskemik atak, geçici yetersiz
kanlanma atağı

GİB

graphics processing unit

grafik işleme birimi, çizge işleme birimi

gibozite

gibbosity

hörgüçlenme

gingiva

gingiva

diş eti

gyrus

beyin kıvrımı

GİS

gastrointestinal system

gastrointestinal sistem, sindirim sistemi

GKM

Gaussian mixture model

Gauss karışım modeli

girus

gland
glandula
gliya

gland

bez

glandula

bezcik

glia

sinir destek gözesi

gliyozis

gliosis

gliyalaşma

globüler

globular

yuvarımsı

G-LOC

G-induced loss of consciousness

gravite uyarımlı bilinç kaybı, yer çekimi
uyarımlı bilinç kaybı

glomerulus

yumakçık

GMM

Gaussian mixture model

Gauss karışım modeli

gnozi

gnosia

tanıma

glomerül
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gonozom

sex chromosomes

cinsiyet kromozomları

GPRL

Gaussian process regression learning

Gauss süreç regresyon öğrenimi, Gauss
süreç geri çıkarım öğrenimi

GPRS

general packet radio service

genel paket radyo servisi

GPS

global positioning system

küresel konumlama sistemi

GPU

graphics processing unit

grafik işleme birimi, çizge işleme birimi

grade

grade

derece

gradyan

gradient

fark

grafik

graphics

çizge

grafomani
graft-versus-host
hastalığı
grandiyözite
granül
granülasyon

graphomania

yazma-çizme saplantısı

graft-versus-host disease

konağa karşı yama sayrılığı

grandiosity

büyüklenmecilik

granule

tanecik

granulation

taneciklenme

granüler

granular

tanecikli

gravidite

gravidity

gebelik sayısı

greft

graft

yama

grup

group

küme

grup kohezyonu

group cohesion

grup kaynaşması

global system for mobile
communications

mobil iletişim için küresel sistem

GSMH

gross national product

gayri safi milli hasıla

GSR

galvanic skin resistance

galvenik deri direnci

gutta, drop

damla

GSM

gt
GT

wearable technology

giyilebilir teknoloji

GTC

wearable clinical devices

giyilebilir tıbbi cihazlar

GTIN

global trade item number

küresel ticari ürün numarası

gudde

gland

bez

guideline
GVHD
GVB
GVKY
GYC
h.s.

guideline

kılavuz

graft-versus-host disease

greft versus host hastalığı, konağa karşı
yama sayrılığı

gene data banks

gen veri bankaları

General Data Protection Regulation

Genel Veri Koruma Yönetmeliği

wearable aid device

giyilebilir yardım cihazları

hora somni

yatmadan önce

HAA

fault tree analysis

hata ağacı analizi, hata ağacı çözümlemesi

habis

malignant

kötücül

habitus

1.duruş 2. beden yapısı

habitus
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HACCP
hacim

hazard analysis for critical control
points

kritik kontrol noktalarında tehlike analizi

volume

oylum

hacker

hacker

çökerten

hacking

hacking

çökertme

hafıza

memory

bellek

HALE

healthy life expectancy

sağlıklı yaşam beklentisi

halüsinasyon
haploit
haptik
haptik
diskriminasyon
hareket

hallucination

varsanı

haploid

yarı kromozomlu

haptic

dokunsal

haptic discrimination

dokunsal ayırtetme

motion, movement

devinim

haricen

external

dıştan

hariciye

general surgery

genel cerrahi

harmoni

harmony

uyum

harvesting

elde edim

hasar

damage

zedelenme

hash

hash

özet değer

hash function

özetleme fonksiyonu

patient

sayrı

harvesting

hash function
hasta
hastalık

disease

sayrılık

hastane

hospital

sayrıevi

hayati

vital

yaşamsal

HBOT

hyperbaric oxygen therapy

hiperbarik oksijen tedavisi, yüksek basınç
oksijen sağaltımı

HBS

hospital information system

hastane bilgi sistemi

hospital information management
system

hastane bilgi yönetim sistemi

HBYS
HCI

human computer interaction

insan bilgisayar etkileşimi

Hct

hematocrit

hematokrit, alyuvar yüzdesi

hedoni

hedonia

haz

hekim

doctor

sagun

heliks
helyoterapi
hemaferez

helix

sarmal

heliotherapy

güneşle sağaltım

hemapheresis

kan ayırseç (işlemi)

hemagglutination

kan kümeleşmesi

hematokrit

hematocrit

alyuvar yüzdesi

hemisfer

hemisphere

yarı küre

hemodilution

kan seyrelim

hemaglütinasyon

hemodilüsyon
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hemodinami

hemodynamics

kan dolaşım devinimliği

hemodiyaliz

hemodialysis

kan arıtım

hemofiltrasyon

hemofiltration

kan süzdürüm

hemogram

hemogram

kan göze çizgesi

hemoliz

hemolysis

alyuvar yıkımı

hemoraji

hemorrhage, bleeding

kanama

hemorajik diyatez

hemorrhagic diathesis

kanama eğilimi

hemostaz

hemostasis

kanama durdurma

hemovijilans

hemovigilance

kan takip sistemi

HEPA filtre

high-efficiency particulate air filter

yüksek verimli parçacıklı hava süzgeci

herbal

otsu bitki

heredite

heredity

kalıtım, soya çekim

herediter

hereditary

kalıtımsal

herbal

herni
herniasyon
heterogreft

hernia

fıtık

herniation

fıtıklaşma

heterograft

ayrı tür yaması

heterojen

heterogenous

ayrışık

heterojenisite

heterogenicity

ayrı türellilik

heterotopy

konum dışılık

heterotopi
hezeyan
HI
HIE
hıfzıssıhha
HIMSS

delusion

sanrı

health informatics

sağlık bilişimi

health information exchange

sağlık bilgisi alışverişi

sanitation

sağlık koruma

Healthcare Information and
Management Systems Society

Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Derneği

HIS

hospital information system

hastane bilgi sistemi

HIT

health information technologies

sağlık bilişim teknolojileri

HIV

human immunodeficiency virus

insan bağışıklık yetersizliği virüsü

hibernation

kış uykusu

hibernasyon
hibridizasyon

hybridization

melezleme

hybrid

1. katışık 2. kırma

hidrasyon

hydration

sıvıyla birleştirme, su ekleme, sıvı desteği

hidrofil

hydrophil

sucul, su geçimli, suçeken

hidrofop

hydrophobe

su geçimsiz, suçekmez

hibrit

hidrosel

hydrocele

sulutorba

hydrostatic pressure

su basıncı

hijyen

hygiene

sağlık koruma bilgisi

hijyenik

hygienic

sağlıklı

hilum

sap

hidrostatik basınç

hilum
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hiperaktivite
hiperakut
hiperalimentasyon
hiperemi
hiperglisemi

hyperactivity

aşırı hareketlilik

hyperacute

aşırı ivegen

hyperalimentation

yoğun besleme

hyperemia

aşırı kanlanma

hyperglycemia

kan şekeri yüksekliği

hiperintens

hyperintense

aşırı yoğun

hiperselüler

hypercellular

artmış gözeli

hipersensitivite

hypersensitivity

aşırı duyarlılık

hipertansiyon

hypertension

yüksek kan basıncı

hipertermi

hyperthermia

kontrolsuz sıcaklık artışı

hypertonia

1. aşırı gerim 2. aşırı geçişim

hipertoni
hipertrofi

hypertrophy

irileşim

hyperventilation

hızlı-derin soluma

hipervijilans

hypervigilance

aşırı uyarılmışlık

hiperviskozite

hyperviscosity

ağdalılık

hipervolemi

hypervolemia

oylum fazlalığı

hypnosis

uyutum

hypoactivity

etkinlik azalması

hypodense

az yoğun

hypoglycemia

kan şekeri düşüklüğü

hypoplasia

az gelişim

hiperventilasyon

hipnoz
hipoaktivite
hipodens
hipoglisemi
hipoplazi
hipostaz

hypostasis

kan göllenimi

hiposteni

hypostenia

güç düşüklüğü

hipotansiyon

hypotension

düşük kan basıncı

hipotermi

hypothermia

düşük sıcaklık

hypothesis

varsayım

hypotonic

1. az gerim 2. az geçişim

hypovolemia

kan hacmi düşüklüğü

hipotez
hipotoni
hipovolemi
histoloji
HKM

histology

doku bilimi

healthcare knowledge management

sağlık bilgi yönetimi

HL7

health level seven

sağlık seviye 7 standardı

HLA

human leukocyte antigen

insan lökosit antijeni, insan akyuvar antijeni

holder
holistik tıp

holder

tutaç

holistic medicine

bütüncül tıp

holizm

holism

bütüncüllük

hololens

hololens

karma gerçeklik gözlüğü

homeopati

homeopathy

benzeri benzerle tedavi

homeostaz

homeostasis

dengelenim, iç ortam kararlılığı

homicide

elkıyım

homisit
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homogreft

homograft

türdeş yama

homojen

homogenous

1. aynı yapıda 2. bağdaşık

homojenizatör

homogenizer

bağdaştırıcı

homolateral

homolateral

aynı yan

homolog

homologue

eşdeş

homozigot

homozygote

eşkalıtım

homunkulus

homunculus

insancık

horizontal
horn
host
hostilite
HT
HTBS
htk

horizontal

yatay

horn

boynuz

host

konakçı

hostility

düşmanlık

hypertension

hipertansiyon, yüksek kan basıncı

map based information system

harita tabanlı bilgi sistemi

hematocrit

alyuvar yüzdesi

HTML

hypertext markup language

üst metin işaretleme dili

HTMS

patient tracking intervention system

hasta takip müdahale sistemi

rapid treatment system

hızlı tedavi sistemi

hypertext transfer protocol

üst metin aktarım protokolü

civil responsibility

ayırtım gücü

HTS
HTTP
hukuki ehliyet
hücre
hümoral
IABP

cell

göze

humoral

salgısal

intraaortic balloon pump

intraaortik balon pompası, aort içi balon
pompası, ana atardamar içi balon pompası

IC

inspiratory capacity

inspiratuvar kapasite, soluk alım sığası

IC50

half maximal inhibitory concentration

yüzde elli inhibitör konsantrasyon, yüzde
elli yoğunluk önleyici

ICD

1. international classification of
diseases 2. implantable cardioverter
defibrillator

1. uluslararası hastalık sınıflandırması 2.
yürek içi dizemdüzeltir (aygıt)

International Classification of
Diseases-Oncology

Uluslararası Hastalık SınıflandırmasıOnkoloji

ICT

information and communication
technology

bilgi ve iletişim teknolojileri

ICU

intensive care unit

yoğun bakım ünitesi, yoğun bakım birimi

IEEE

the institute of electrical and
electronics engineers

elektrik ve elektronik mühendisleri enstitüsü

IETF

internet engineering task force

internet mühendisliği görev grubu

if-then loops

eğer-ise döngüleri

ICD-O

if-then loops
Ig

immunoglobulin

immünglobülin

IHE

Integrating the Healthcare Enterprise

Sağlık Girişimcileri Birliği

ILR

implantable loop recorder

yürek içi döngü kaydedici
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INR

international normalized ratio

uluslararası normalleştirilmiş oran

IoE

internet of everything

her şeyin interneti

IoM

Institute of Medicine

Tıp Enstitüsü

IoMT

internet of medical things

tıbbi nesnelerin interneti

internet of medical things security
assessment framework

tıbbi nesnelerin interneti güvenlik
değerlendirme çerçevesi

internet of things

nesnelerin interneti

IP

internet protokol

internet protokolü

IPL

intense pulse light

yoğun atımlı ışık

IQ

intelligence quotient

zekâ katsayısı

IR

infrared

infrared, kızılötesi

IoMT-SAF
IoT

IS

information systems

bilgi sistemleri

ISDS

International Society for Disease
Surveillance

Uluslararası Hastalık Gözetim Birliği

ISO

International Organization for
Standardization

Uluslararası Standartlar Örgütü

information technologies

bilişim teknolojileri

IT
IU
IVUS
İBE
id
idantik
idealizasyon
identifikasyon
idiyopatik

international unit

uluslararası birim

intravascular ultrasonography

intravasküler ultrasonografi, damar içi
ultrasonografi

human computer interaction

insan bilgisayar etkileşimi

id

altbenlik

identical

özdeş

idealization

ülküleştirme

identification

1. tanımlama 2. özdeşleştirme

idiopathic

nedeni bilinmeyen

idiosyncracy

özgün duyarlık

idrak

comprehension

kavrama

ikter

jaundice

sarılık

İLA

idiyosenkrazi

human leukocyte antigen

insan lökosit antijeni, insan akyuvar antijeni

ilaç toleransı

drug tolerance

ilaç doz yetersizliği

iltihap

inflammation

yangı

ilüzyon

illusion

yanılsama

intramuscular

intramüsküler, kas içi

imago

büyükler imgesi

İM
imago
imaj

image

1. görüntü 2. imge

imagination

imgelem

immatür

immature

olgunlaşmamış

immobil

immobile

hareketsiz

immobilization

sabitleme

imajinasyon

immobilizasyon
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immune-mediated
immutable
immün
immünite
immünizasyon

immune-mediated

bağışıklık aracılı

immutable

değişmez

immune

bağışık

immunity

bağışıklık

immunization

bağışıklama

immünojenik

immunogenic

bağışıklaştıran

immünojenite

immunogenicity

bağışıklılık yetisi

immünoloji
immünomediyatör

immunology

bağışıklık bilimi

immune-mediated

bağışıklık aracılı

immünomodülasyon

immunomodulation

bağışıklık uyumlaması

immünomodülatör

immunomodulatory

bağışıklık uyumlaştırıcı

immünosüpresif

immunosuppressive

bağışıklık baskılayıcı

immunotherapy

aşı tedavisi, bağışıklık sağaltımı

impaction

takılma

impact

etki

immünoterapi
impaksiyon
impakt
impedans
impermeabl
implant
implantasyon
implisit

impedance

direnç

impermeable

geçirimsiz

implant

ekit

implantation

ekim

implicit

örtük

implicit knowledge

örtük bilgi

impresyon

impression

1. izlenim 2. çöküntü, 3. bası izi

imprinting

imprinting

basımlama

implisit bilgi

impuls

impulse

1. uyarı 2. dürtü

impulsif

impulsive

dürtüsel

in silico

in silico

sanal ortamda

in situ

in situ

yerinde

in vitro

in vitro

organizma dışında

in vivo

in vivo

organizmada

in vivo
desensitizasyon

in vivo desensitization

organizmada duyarsızlaştırma

in vivo ekspojur

in vivo exposure

organizmada karşı karşıya gelme

inactive

1. eylemsiz 2. etkisiz

inaktif
inaktivasyon
indeks
indeks vaka
indeksleme
independent variable
indiferansiye

inactivation

etkinsizleşme

index

1. dizin 2. liste 3. işaret 4. gösterge

index case

ilk gösterge olgu

index

dizinleme

independent variable

bağımsız değişken

undifferentiated

farklılaşmamış
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indikatör
indirekt

indicator

endikatör

indirect

dolaylı

individual

individual

birey

indüksiyon

induction

uyartım

inert

asal

innervation

sinir donatısı

infant

bebek

infantilizm

infantilism

bebeksilik

inferans

inference

çıkarsama

inert
inervasyon
infant

inferior
infertilite
infiltrasyon
inflaks
inflow
infrared
infraruj

inferior

aşağı

infertility

kısırlık

infiltration

içe sızma

influx

iç akım

inflow

1. içe akış 2. giriş

infrared

kızılötesi

infrared

kızılötesi

infrared radiation

kızılötesi ışınım

infüzyon

infusion

damardan sıvı aktarımı

inhalan

inhalant

uçucu madde

inhalation

solukla alma

inhaler

solumlatıcı

inhibe

inhibited

engellenmiş

inhibisyon

inhibition

engelleme

infrared radyasyon

inhalasyon
inhaler

inhibitör

inhibitor

engelleyici

inklinasyon

inclination

eğim

inkompatibıl

incompatible

1. uyuşmaz, 2. geçimsiz

incomplete

1. tam olmayan 2. tamamlanmamış

incorporation

içe katım

inkomplet
inkorporasyon
inlet

inlet

girim

inokülasyon

inoculation

aşılama

inominat

innominate

adsız

inop.

inoperable

ameliyatedilemez

inoperabıl

inoperable

ameliyatedilemez

inotropy

kasılma gücü

inotropi
inotropik

inotropic

kasılımetkiler

inovasyon

innovation

yenileşim

inovatif

innovative

yenilikçi

input

girdi

insecticide

böcekkıran

input
insektisit
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inseminasyon

insemination

tohumlama

insidans

incidence

görülme sıklığı

insizyon

incision

kesi

insomni

insomnia

uykusuzluk

inspeksiyon

inspection

gözle izleme

inspirasyon

inspiration

solukalım

inspiratuvar

inspiratory

solukalım (ilişkili)

inspirium

solukalım

instable

dengesiz

instability

dengesizlik

instinct

içgüdü

inspiryum
instabil
instabilite
instinct
insula
insüflatör
intakt
intensif

insula

adacık

insufflator

gaz üfleyici

intact

etkilenmemiş

intensive

yoğun

interaksiyon

interaction

etkileşim

interaktif

interactive

etkileşimli

interferans

interference

1. parazit 2. karışma

interictal

nöbetler arası

interiktal
interiyor

interior

iç bölüm

intermediyer

intermediate

orta, ara

intermitan

intermittent

aralıklarla gelen, aralıklı

internal

1. iç 2. içerli

internal
internalizasyon

internalization

içselleştirme

interoperabilite

interoperability

birlikte çalışabilirlik

interpozisyon

interposition

araya konumlama

interpretasyon

interpretation

yorum

intercellular

gözelerarası

interstitial

dokular arası

interstitial tissue

ara doku

interselüler
interstisyel
interstisyum
interval

interval

zaman aralığı

intraaortic

aort içi, ana atardamar içi

intraarteriyel

intraarterial

atardamar içi

intradermal

intradermal

deri içi

intracardiac

kalp içi, yürek içi

intracorporeal

beden içi

intraaortik

intrakardiyak
intrakorporeyal
intrakraniyal

intracranial

kafa içi

intramüral

intramural

duvar içi

intramuscular

kas içi

intramüsküler
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intranükleer

intranuclear

çekirdek içi

intraoperatif

intraoperative

ameliyat sırasında

intravenous

toplardamar içi

intravenöz
intrensek

intrinsic

içsel

introducer

introducer

girgeç

introitus
introjeksiyon

introitus

girim

introjection

içe atım

introspeksiyon

introspection

içe bakış

introversiyon

introversion

içe dönüklük

introvert
invajinasyon
invaziv
invaziv radyoloji

introvert

1. içe dönük (birey) 2. içe dönük (organ)

invagination

iç içe geçme

invasive

1. girişimsel 2. yayılmacı

interventional radiology

girişimsel radyoloji

invazyon

invasion

yayılma

inversiyon

inversion

tersine dönme

involüsyon

involution

içe çekilme

ipsilateral

ipsilateral

aynı yan

irigasyon

irrigation

yıkama

irigatör

irrigator

yıkatımlık

iritabilite

irritability

1. huzursuzluk 2. tepkisellik

irritable bowel syndrome

huzursuz bağırsak belirgesi

irritation

tahriş

irradyasyon

irradiation

ışınlanım

irrasyonel

irrational

us dışı

iritabl bağırsak
sendromu
iritasyon

irregüler
irreversibıl
İSG
iskemi
iskemik
iskemik periyot
İST
İTGES
İTS
İV
İVYS
iyon
iyonizasyon

irregular

düzensiz

irreversible

geri dönüşsüz

occupational health and safety

iş sağlığı ve güvenliği

ischemia

yetersiz kanlanma

ischemic

yetersiz kanlanan

ischemic period

yetersiz kanlanan dönem

immunosuppressive therapy

immünosüpresif tedavi, bağışıklık
baskılayıcı sağaltım

content-based image retrieval system

içerik tabanlı görüntü erişim sistemi

pharmaceutical tracking system

ilaç takip sistemi

intravenous

intravenöz, toplardamar içi

relational database system

ilişkisel veritabanı yönetim sistemi

ion

yükün

ionization

yükünleşme
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iyontoforez
İYS
izoimmünizasyon

iontophoresis

yükün sağaltımı

content management system

içerik yönetin sistemi

isoimmunization

eş bağışıklama

izokinetik

isokinetic

eş devinimli

izolasyon

isolation

1. yalıtım 2. ayırma 3. yalnızlaştırma

izole

isolated

1. yalıtık 2. ayrı

izomer

isomer

eşiz

izometrik

isometric

eş ölçülü

izomorfik

isomorphic

eş yapılı

izotonik

isotonic

eş geçişimli

izotop

isotope

yerdeş

izovelosite

isovelocity

eş hız

isovolumetric

eş oylumlu

jamais vu

jamais vu

asla görmedim sanısı

jeneralize

generalized

yaygın

jenerasyon

generation

kuşak

jeneratör

generator

üreteç

izovolümetrik

jet lag

jet lag

boylam aşma sersemliği

just-in-time

tam zamanında

JPEG

Joint Photographic Experts Group

Birleşmiş Fotoğraf Uzmanları Grubu
(sayısal görüntü kodlaması)

JSON

JavaScript object notation

JavaScript nesnesi gösterimi

JSON

javascript object notation

yapılandırılmış veri değişiminde javascript
nesne notasyonu

jüvenil

juvenile

genç

cadaveric

kadavra kaynaklı

cadaver

ölü beden

cadaveric donor

cansız verici

quadrant

dörtte bir

JIT

kadaverik
kadavra
kadavra donör
kadran
kaf

cuff

sargan

calibration

1. ölçümleme. 2. çap

kalibratör

calibrator

ölçümlemeci

kalitatif

qualitative

nitel

kalibrasyon

kalitatif araştırma

qualitative research

nitel araştırma

kalite

quality

nitelik

kalkül

calculus

taş

kallus

callus

1. kemik iyileşimi 2. nasır

kalorimetre

calorimeter

kaloriölçer

kalsifikasyon

calcification

kireçlenme
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kalsinozis
kamara

calcinosis

doku kalsiyum birikimi

chamber

odacık

kampimetri

campimetry

görme alan ölçümü

kanserojenik

cancerogenic

kanser yapar

cancerous

kanserimsi

kanseröz
kantitatif
kantitatif araştırma
kanül

quantitative

nicel

quantitative research

nicel araştırma

cannula

borucuk

kanülasyon

canulation

borucuk yerleştirimi

kapasitans

capacitance

yüklenim

capillary

1. kılcal 2. kılcal damar

capnometry

nefeste karbondioksit ölçümü

head

baş

characteristic

ayırt edici

cardinal

ana

kardiyak arest

cardiac arrest

kalp durması

kardiyak output

cardiac output

kalp debisi

cardiogenic

kalp kaynaklı

carcinogenesis

kanserleşme

kapiler
kapnometri
kaput
karakteristik
kardinal

kardiyojenik
karsinogenez(is)
karsinoit
karsinojen
karsinom
karsinomatöz

carcinoid

kanserimsi

carcinogen

kanserleştirici

carcinoma

kötücül epitel uru

carcinomatous

kansersi

karyosit

karyocyte

çekirdekli göze

kaşeksi

cachexia, cachexy

hastalıklı zayıflık

catabolism

1. yıkımlama 2. yadımlama

katabolizma
katalepsi

catalepsy

kasılakalım

katapleksi

cataplexia

gevşeyikalım

catastrophic

dehşet verici, ürkütücü

catastrophizing

felaketleştirme

katastrofik
katastrofizasyon
katatoni

catatonia

tutulakalım

kateksis

cathexis

duygusal yatırım

kateter
kateterizasyon

catheter

dalgı

catheterization

dalgılama

katot

cathode

eksi uç

kauda

cauda, tail

kuyruk

kavern

cavern

kovuk

kavernöz

cavernous

kovuksu

kavitasyon

cavitation

oyma
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kavite
kavum
KB
KBB

cavity

boşluk

cavum

oyuk, boşluk

blood pressure

kan basıncı

ear- nose-throat

kulak burun boğaz

KBRN

chemical, biological, radioactive,
nuclear

kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer

KBTA

coronary computed
tomographyangiograhy

koroner bilgisayarlı tomografik anjiografi,
koroner bilgisayarlı kesitçekim damar
görüntülemesi

KBY

1. chronic renal failure 2. personal
information management

1. kronik böbrek yetmezliği 2. kişisel bilgi
yönetimi

KBYS

personal information management
system

kişisel bilgi yönetimi sistemi

chemolysis

kimyasal ayrışım

kemoliz
kemoprevantif

chemopreventive

ilaçlaönler

kemoprofilaksi

chemoprophylaxis

ilaçla koruma

kemotaksi

chemotaxis

kimyasal yönelim

kemotaktik

chemotactic

kimyasal yönelimli

chemotherapy

1. ilaçla kanser sağaltımı 2. ilaçla sağaltım

chemotherapeutic

kanser ilacı

kemoterapi
kemoterapötik
KDS

decision support system

karar destek sistemi

KIBT

cone beam computerized tomography,
cone beam computed tomography

konik ışınlı bilgisayarlı tomografi

increased intracranial pressure
syndrome

kafa içi basınç artışı sendromu, kafa içi
basınç artışı belirgesi

kinesthesic hallucination

devinimsel varsanı

kinaesthetic communication

dokunsal iletişim

KİBAS
kinestetik
halüsinasyon
kinestetik
komünikasyon
kink
kiroterapi

kink

büküm

chirotherapy

elle sağaltım

kist

cyst

kese

KİT

bone marrow transplantation

kemik iliği transplantasyonu, kemik iliği
nakli

clinical decision support system

klinik karar destek sistemi

personal protective equipment

kişisel koruyucu ekipman, kişisel koruyucu
donanım

KKDS
KKE
klasifikasyon

classification

sınıflama

KMR

cardiac magnetic resonance

kardiyak manyetik rezonans

KMY

bone mineral density

kemik mineral yoğunluğu

koagülasyon

coagulation

pıhtılaşma

koagülopati

coagulopathy

pıhtılaşma sayrılığı
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koagülüm

coagulum

pıhtı

koaptasyon

coaptation

kavuşum

koarktasyon

coarctation

damar daralımı

koenfeksiyon

coinfection

eşbulaş, birlikte bulaş

koenzim

coenzyme

eşenzim

kognitif

cognitive

bilişsel

koherans

coherence

1. eş evrelilik 2. tutarlılık

kohezyon

cohesion

yapışma, kaynaşma, bütünleşme

cohort

ortak öz, dönemdaş

cohort study

ortak öz çalışması, dönemdaş çalışması

coil

sarmal tıkaç

kohort
kohort çalışması
koil
koinsidans

coincidence

eş rastlantı

koinsidental

coincidental

eş rastlantısal

kolaps

collapse

1. göçme 2. çökme 3. sönme

kolateral

collateral

yandal (damar veya sinir)

kolik

colic

sancı

kolimasyon

collimation

ışın yönlendirme

kolimatör

collimator

ışın yönlendirici

colony

özdeş küme

kolonizasyon

colonization

özdeş kümelenme

kombinasyon

combination

birleşim

kombine

combined

birleşik

kommosyo

commotio

sarsıntı

koloni

komorbidite

comorbidity

eşhastalık

kompaksiyon

compaction

1. kilitlenme 2. takılma

compact

1. sıkı 2. yoğun

kompakt
kompansasyon

compensation

1. ödünleme 2. dengeleme

kompansatuvar

compensatory

1. ödünleyici 2. dengeleyici

kompanse

compensated

1. ödünlenmiş 2. dengelenmiş

komparatif

comparative

karşılaştırmalı

kompartıman

compartment

1. odacık 2. bölüm

kompetan

competent

yetkin

kompetitif

competitive

yarışmalı

kompleks

complex

1. karmaşık 2. birleşim 3. karmaşa

complexity

karmaşıklık

complete

tam

kompleksite
komplet
komplikasyon

complication

artsorun

komplike

complicated

karmaşık

kompliyans

compliance

uyunç
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komponent

component

öge, bileşen

kompozisyon

composition

bileşim

composite

bileşik

kompozit
kompres

compress

baskıt

kompresör

compressor

sıkıştırıcı

kompresyon

compression

bası

comprime

hap

kompülsif

compulsive

zorlantılı

kompülsiyon

compulsion

zorlantı

komprime

komünikan

communicant

bağlantılı

komünikasyon

communication

iletişim

kondansasyon

condensation

yoğunlaşma

condition

1. durum 2. koşul

kondisyon
kondisyonel

conditional

koşullu

conduit

yapay-biyolojik yol

konfigürasyon

configuration

1. biçim 2. dizilenim

konfirmasyon

confirmation

doğrulama

kondüvit

konflikt

conflict

çatışma

konfobülasyon

confabulation

masallama

konfrontasyon

confrontation

yüzleştirme

confusion

bilinç bulanıklığı

konizasyon

conization

konik kesim

konjenital

congenital

doğuştan

konfüzyon

konjestif

congestive

göllendirici

konjestiyon

congestion

göllenme

konjügasyon

conjugation

birleşme

konkav
konkomitan

concave

içbükey

concomitant

eşlik eden

konkordan

concordant

uyumlu

konkordans

concordance

uyumluluk

konküzyon

concussion

sarsıntı

konneksiyon

connection

bağlantı

konnektif doku

connective tissue

bağ dokusu

connector

bağlayıcı, bağlantı (donanım)

konsantrasyon

concentration

1. yoğunlaşma 2. derişim

konsantratör

concentrator

yoğunlaştırıcı

konsantre

concentrated

1. yoğunlaşmış 2. derişik

konsantrik

concentric

eşmerkezli

konsensüs

consensus

1. uzlaşma, 2. oydaşma

konnektör
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konsent
konsept

consent

onam

concept

kavram

conservative

1. muhafazakâr 2. tutucu

conservative therapy

muhafazakâr sağaltım

council

kurul

consolidation

1. pekişme 2. katılaşma 3. bütünleştirme

constant

sabite

konstitüsyonel

constitutional

yapısal, bünyesel

konstriksiyon

constriction

büzülme

konstriktif

constrictive

kısıtlayıcı, daraltıcı

konstriktör

constrictor

daraltan

consultant

danışman

consultation

danışım

konservatif
konservatif tedavi
konsey
konsolidasyon
konstant

konsültan
konsültasyon
kontaminasyon

contamination

bulaşma

kontamine

contaminated

bulaşmış

kontent

content

içerik

kontinü

continuous

1. sürekli 2. kesintisiz

kontraksiyon

contraction

kasılma

kontraktil

contractile

kasılabilir

kontraktilite

contractility

kasılabilirlik

kontraktür

contracture

büzülükalım

contralateral

karşı yan

contrast

karşıt

kontrast madde

contrast media

görüntüverir madde

kontrendikasyon

contraindication

kullanım sakıncası

kontrendike

contraindicated

kullanım sakıncalı

kontralateral
kontrast

kontrpulsasyon
kontrtransferans
kontur
kontüzyon
konvalesans
konvansiyonel
konveks

counterpulsation

karşı vurum

countertransference

karşı aktarım

contour

sınır (organ, tümör, vb.)

contusion

fiziksel örselenme

convalescence

toparlanma

conventional

1. geleneksel, 2. alışılagelmiş

convex

dışbükey

konveksiyon

convection

ısı yayımı

konverjans

convergence

1. toplanma, 2. yakınsama

konvülziyon

convulsion

havale

kooperasyon

cooperation

işbirliği

koopere

cooperated

iletişim kurulabilen, işbirliği yapabilen

coordination

eşgüdüm

koordinasyon
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koordinatör

coordinator

korelasyon

correlation

bağıntı

korele

correlated

bağıntılı

koronal

eşgüder, eşgüdümcü

coronal

yanay-dikey

coronal plane

frontal düzlem

koroziv

corrosive

kimyasal aşındırıcı

korozyon

corrosion

kimyasal aşınma

koronal düzlem

korporel
korpus
korpüskül
korteks
koter
koterizasyon
kovalan
kovaryans
KPB

corporeal

bedensel

body, corpus

1. gövde 2. cisim

corpuscle

cisimcik

cortex

dış katman

cauter

dağlaç

cauterization

dağlama

covalent

ortak değerli

covariance

ortak değişkenlik

cardiopulmonary bypass

kardiyopulmoner baypas, kalp-akciğer
köprülemesi

kramp

cramp

kasınç

kraniyal

cranial

baş (ilgili)

kraniyum

skull

kafatası

krepitasyon

crepitation

çıtırdama

kresentik

crescentic

hilalimsi

kreşendo

crescendo

giderek artan

kribriform

cribriform

eleksi

kriptografi

cryptography

şifreleme bilimi

kriter

criterion, criteria

ölçüt

kritik

critical

1. ciddi 2. tehlikeli

kriyoterapi

cryotherapy

dondurarak sağaltım

kromofil

chromophil

boya tutar

kromofop

chromophobe

boya tutmaz

chronic

süregen

kronik
kronoloji
kronolojik yaş
kronotropik

chronology

tarih sırası

chronological age

takvim yaşı

chronotropic

hızetkiler

KSE

protected health information

korunmuş sağlık bilgisi

KSK

personal health record

kişisel sağlık kaydı

KŞ
KTB
kurvatür

blood glucose

kan şekeri

personal identifiable information

kişisel tanımlanabilir bilgi

curvature

yay, kavis
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kuvöz
kültür

incubator

yaşanak

culture

1. kültür 2. ekim

kümülasyon

cumulation

birikim

kümülatif

cumulative

toplu

cure

tam sağaltım

kür
küratif

curative

1. sağaltıcı 2. iyileştirici

KVAA

wireless body area network

kablosuz vücut alan ağları

KVKK

Personal Data Protection Law

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

laboratory

laboratuvar

labile

1. oynak 2. değişken

laboratory

deneylik

lab.
labil
laboratuvar
lamina

lamina

katman

laminer

laminary

1. katmanlı 2. tek yönlü (akım)

laminer kabin
LAN

laminar flow cabinet

çekerocak

local area network

yerel alan ağı

lanset

lancet

deri delici iğne

LAP

lymphadenopathy

lenfadenopati, akkan bezi büyümesi

laser

laser, light amplification by stimulated
emission of radiation

lazer, uyarılmış radyasyon emisyonla ışık
amplifikasyonu

laserasyon
LASIK
latent
latent periyot
lateral

laceration

1. parçalı yaralanma 2. parçalı yırtılma

laser assisted in situ keratomileusis

lazer yardımlı yerinde kornea biçimlendirme

latent

1. gizli 2. sessiz

latency period

1. yanıtsızlık dönemi 2. gizillik dönemi

lateral

dışyan

lateralization

yanlaşma

laterodorsal

laterodorsal

sırt-yan

laterolateral

laterolateral

dış-yan

lateromediyal

lateromedial

dış-içyan

lateroventral

lateroventral

ön-yan

lateralizasyon

lavaj
lazer anjiyoplasti

lavage

yıkama

laser angioplasty

lazerle damar açımı

LBS

laboratory information system

laboratuvar bilgi sistemi

LDA

latent dirichlet allocation

olasılık dağılımları temelli kümeleme

LED

light emitting diode

ışık yayan diyot, ışık yayan yarı iletken
kaynak

lens

lens

mercek

letal

lethal

öldürücü

LIFO
LINAC

last in first out

son giren ilk çıkar

linear accelerator

doğrusal hızlandırıcı
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LIS
ligaman
ligant
ligasyon

laboratory information system

laboratuvar bilgi sistemi

ligament

bağ

ligand

bağlanan (molekül, atom vb.)

ligation

bağlama

liquefaction

sıvılaşım

liquidity

akışkanlık

liquid

sıvı

limitasyon

limitation

1. sınırlama 2. kısıtlama

literatür

literature

alanyazın

likefaksiyon
likidite
likit

liyofilizasyon

lyophilization

dondurarak kurutma

logical observation identifiers names
and codes

mantıksal gözlem tanımlayıcıları adlar ve
kodlar

local

yerel

local potential

yerel gizil güç

localization

yerleşim

lokalize

localized

yerleşimli

loküle

loculated

yuvalı

LOINC
lokal
lokal potansiyel
lokalizasyon

loküs
longitüdinal
longitüdinal çalışma
lökosit
lökosit formülü
LP
LSTM

locus

konum, yer

longitudinal

uzun eksende, uzunlamasına

longitudinal study

zamana yayılı çalışma

leukocyte

akyuvar

differential blood count

akyuvar dağılımı

lumbar punction

lomber ponksiyon

long-short term memeory

uzun-kısa süreli hafıza

lusitropi

lusitropy

gevşeme gücü

lüksasyon

luxation

çıkık

lümen

lumen

borumsu boşluk

LVAD

left ventricular assist device

sol ventrikül destek cihazı, sol karıncık
destek cihazı

M
magnifikasyon
magnitüt
major cross match
majör

molar

mol

magnification

büyültme

magnitude

1. büyüklük 2. önem

major cross match

major çapraz karşılaştırma

major

1. büyük 2. önemli

maximal

1. en çok 2. en yüksek

maximization

en çoklama, en çoklayım, en çoklatım

maximum

1. en çok. 2. en yüksek.

malabsorpsiyon

malabsorption

emilim bozukluğu

maladjustment

maladjustment

uyum bozukluğu

maksimal
maksimizasyon
maksimum
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malformasyon
malign
malignansi
malignite
malnütrisyon

malformation

1. oluşum bozukluğu 2. biçim kusuru

malignant

kötücül

malignancy

kötücüllük

malignity

kötücüllük

malnutrition

kötü beslenme

malpozisyon

malposition

kötü konum

malpraktis

malpractice

hatalı tıbbi uygulama

malrotasyon

malrotation

kusurlu dönüş

mandrin

dalgı kılavuzu

mandren
mani

mania

taşkınlık

manifestasyon

manifestation

görünür belirti-bulgu

manik atak

manic episode

taşkınlık dönemi

manipülasyon

manipulation

1. yönlendirme 2. güdümleme 3. hileyle
yönlendirme 4. karşıdakiyle oynama,
karşıdakini çıkarı için kullanma. 5. elle
kullanma

manometer

basınçölçer

manometre
manşon

cuff

sargan

manuel

manual

1. el kitabı 2. elle yapılan

marasmus

zafiyet, arıklık

margin

sınır

marginal

1. sınırda 2. sıra dışı

marker

belirteç

maternal

maternal

1. anadan 2. anneye ait

materyal

material

1. gereç 2. madde

marasmus
marj
marjinal
marker

matite

matity

tok ses

matriks

matrix

hücreler arası dolgu

matür
matürasyon
matürite

mature

olgun

maturation

olgunlaşma

maturity

olgunluk

mayi

liquid, fluid

sıvı

MBIS

map based information system

harita tabanlı bilgi sistemi

MBS

spatial information system

mekansal bilgi sistemi

MCI

mild cognitive impairment

hafif bilişsel bozukluk

MCS

mechanical circulatory support

mekanik dolaşım desteği

mechanical circulation support device

mekanik dolaşım desteği cihazı

doctor of medicine

tıp doktoru

mechanical assist device

mekaniik (kalp) destek cihazı

MCSD
MD
MDC
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MDD

1. microwave diathermy 2. mechanical
circulation support

1. mikrodalga diyatermisi, mikrodalgayla
sıcaklık uygulaması 2. mekanik dolaşım
desteği

MDDC

mechanical circulation support device

mekanik dolaşım desteği cihazı

MDSS

managerial decision support system

yönetimsel karar destek sistemi

MEA

cost effectiveness analysis

maliyet etkinlik analizi

medical

tıbbi

medikal
medikal etik

medical ethics

tıp etiği

medikal futility

medical futility

boşa sağaltım

medikal ontoloji

medical ontology

tıbbi varlıkbilim

medikasyon

medication

1. ilaç sağaltımı 2. ilaç

meditasyon

meditation

zihinsel yoğunlaşma

medium

1. orta 2. besiyeri

medium
mediyal

medial

içyan

mediyan

median

ortanca

median plane

orta hat düzlemi

mediator

aracı

medjacking

medjacking

çökertme girişimi

mediyolateral

mediolateral

orta-dışyan

media

1. orta katman 2. ortam, 3. besiyeri

mechanism

düzenek

mediyan düzlem
mediyatör

medya
mekanizma
mental

mental

zihinsel

MERS

Middle East respiratory syndrome

Orta Doğu solunum yetersizliği belirgesi

MERS coronavirus

Middle East respiratory syndrome
coronavirus, MERS-CoV

Orta Doğu solunum yetersizliği belirgesi
nedenli koronavirüs

MERS-CoV

Middle East respiratory syndrome
coronavirus,

Orta Doğu solunum yetersizliği belirgesi
nedenli koronavirüs

medical subject heading

tıbbi konu başlıkları

meta-analysis

toplu çözümleme

metabolik

metabolic

özümleme-yadımlama (ilişkili)

metabolit

metabolite

ara ürün

metabolism

özümleme-yadımlama

metapsychics

fizik ötesi

MeSH
metaanaliz

metabolizma
metafizik
metafor
metamorfoz

metaphor

eğretileme

metamorphosis

başkalaşım

metaplazi

metaplasia

yoz dönüşüm

metastatik

metastatic

sıçramalı, yayılımlı

metastaz

metastasis

sıçrama

metodoloji

methodology

yöntem bilimi

metodolojik

methodological

yöntem bilimsel
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metot
mezenkim
MHC
m-health

method

yöntem

mesenchyma

destek bağ dokusu

major histocompatibility complex

büyük doku uyumu bileşiği

mobile health

mobil sağlık, m-sağlık

MHRS

central hospital appointment system

merkezi hastane randevu sistemi

MI

1. myocardial infarction 2. medical
informatics 3. mutual information

1. miyokart enfarktüsü, kalp krizi 2. tıp
bilişimi 3. karşılıklı bilgi

minimum inhibitor concentration

minimum inhibitör konsantrasyon,
engelleyici en düşük yoğunluk

MIC
migrasyon
MİK
mikrobiyota

migration

göç

minimum inhibitor concentration

minimum inhibitör konsantrasyon,
engelleyici en düşük yoğunluk

microbiota

minican örtüsü

mikst

mixed

karışık

milyö

millieu

ortam

mimetik

mimetic

öykünen

minimal

minimal

en az, en düşük

minimization

en azlama, en azlayım, en aza indirgemek

minimum

en az, en düşük

minor cross match

küçük çapraz karşılaştırma

minor

1. önemsiz 2. hafif

minimizasyon
minimum
minor cross match
minör
misdiyagnoz
mismatch
MIS

misdiagnosis

yanlış tanı

mismatch

uyumsuzluk

management information system

yönetim bilgi sistemi

misyon

mission

özgörev

mitoz

mitosis

eşeysiz bölünme

miyelin

myelin

sinir kılıfı

miyelinizasyon
miyokart
enfarktüsü
ML

myelinization

sinir kılıflanması

myocardial infarction

kalp krizi

machine learning

makine öğrenme

MMA

cost minimization analysis

maliyet minimizasyonu analizi

MMD

medical monitoring device

tıbbi izleme cihazları

MMS

model management system

model yönetim sistemi

mobbing

bezdiri

mobile

1.devinimli 2.taşınabilir 3.gezici

mobility

devinimlilik, hareketlilik

mobbing
mobil
mobilite
mod
modalite
model

mode

tarz

modality

tarz

model

1.kalıp 2. örnek
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modem
modifikasyon
modifiye
MODS
modül

modem

çevirge

modification

1. değiştirme, 2. değişiklik

modified

değiştirilmiş

multiorgan dysfunction syndrome

multiorgan disfonksiyon sendromu, çoklu
organ işlev bozukluk belirgesi

module

birim

modülasyon

modulation

uyumlama

modülatör

modulator

uyumlayıcı

modular

birimli

multiorgan failure

multiorgan yetmezliği, çoklu organ
yetmezliği

modüler
MOF
monitörizasyon
monoterapi
mood
morbidite
morbit

monitoring

izleme

monotherapy

tekli sağaltım

mood

duygu durumu

morbidity

1. hasta olma oranı 2. hastalık 3. bozukluk

morbid

öldürücü

morphogenesis

biçimlenme

morfoloji

morphology

biçim bilimi

morfolojik

morphologic

biçimsel

mortal

ölümlü

mortality

ölüm

morfogenez

mortal
mortalite
mortalite oranı
motilite
motivasyon
motor
mp

mortality rate

ölüm oranı

motility

özdevinimlilik

motivation

güdüleme

motor

devinim, hareket

megapixels

megapiksel, çözünürlük birimi

MPEG

Moving Picture Experts Group

Hareketli Görüntü Uzmanları Birliği (sayısal
görüntü kodlaması)

MQTT

message queuing telemetry transport

telemetri mesajlaşma protokolü

MR

1. magnetic resonance 2. mixreality

1. manyetik rezonans 2. karma gerçeklik

MRG

magnetic resonance imaging

manyetik rezonans görüntüleme

MRI

magnetic resonance imaging

manyetik rezonans görüntüleme

m-RNA

messenger ribonucleic acid

haberci ribonükleik asit

MSVS

minimum health data set

minimum Ssğlık veri seti

muhakeme becerisi

judgement ability

yargılama yetisi

multidisipliner

multidisciplinary

çok alanlı

multifaktöriyel

multifactorial

çok etkenli

multifocal

çok odaklı

multiple

çok, çoklu

multiplane

çok düzlemli

multifokal
multipl
multiplan
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multipolar
multisentrik
multislice

multipolar

çok uçlu

multicentric

çok merkezli

multislice

çok kesitli

multivalan

multivalent

çok değerlikli

multivaryant

multivariant

çok değişkenli

mutajenik

mutagenic

gen değiştirici

mutajenite

mutagenicity

gen değiştiricilik

mutant

değişmiş gen

mutilation

sakatlama

mutant
mutilasyon
mutizm
mümeyyizlik
müsküler

mutism

konuşmazlık

civil responsibility

ayırtım gücü

muscular

kas (ilişkili)

MW

microwave

mikrodalga

MYS

model management system

model yönetim sistemi

nomina anatomica

nomina anatomica

NA
nabız

pulse

vuru

NAM

National Academy of Medicine

Ulusal Tıp Akademisi

narsist

narcissist

özsever

natürel

natural

doğal

navigasyon
NCD
nefron
negatif

navigation

yolbul, seyir

noncommunicable disease

bulaşıcı olmayan hastalık, bulaşıcı olmayan
sayrılık

nephron

böbrekbirim

negative

1. eksi 2. olumsuz 3. yok

negativizm

negativism

olmazcılık

negatoskop

negatoscope

filmgöreç

neglect

ihmal

neglected child

ilgiden yoksun çocuk

necropsy

ölü açımı

neglect
neglected çocuk
nekropsi
nekroz

necrosis

dokuölüm

neonatal

neonatal

yenidoğan (ilişkili)

neonatology

yenidoğan bilimi

neoplasia

ur gelişimi

nervus

sinir

neonatoloji
neoplazi
nervus
NewSQL

newstructured query language

melez yapılandırılmış sorgu dili

NHS

National Health Service

Ulusal Sağlık Servisi (İngiltere)

NIH

National Institutes of Health

Ulusal Sağlık Enstitüleri (Amerike Birleşik
Devletleri)

noninvasive mechanical ventilation

noninvaziv mekanik ventilasyon, girişimsel
olmayan mekanik solutma

NIMV
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NIRS

near infrared spectroscopy

yakın kızılötesi izgesel görüntüleme

nidus

nidus

yuva

NİM

noninvasive monitoring

noninvaziv monitorizasyon, girişimsel
olmayan izleçleme

NLP

naturel language process

doğal dil işleme

NMR

nuclear magnetic resonance

nükleer manyetik rezonans

niche

oyuk

niş
nitrojen

nitrogen

azot

NİV

noninvasive ventilation

noninvaziv ventilasyon, girişimsel olmayan
solutma

NK

natural killer cells

doğal öldürücü hücreler

NMES

neuromuscular electrical stimulation

nöromüsküler elektriksel stimülasyon, sinirkas elektriksel uyarımı

NMR

nuclear magnetic resonance

nükleer manyetik rezonans

nod

node

düğüm

nodül

nodule

düğümcük

noezis

noesis

düşünme

noktürnal
nomenklatür
nomina Anatomica

nocturnal

geceye ilişkin

nomenclature

terimlendirme

Nomina Anatomica

anatomi terimleri

noninvasive

girişimsel olmayan

noninvaziv
monitörizasyon

noninvasive monitoring

girişimsel olmayan monitörizasyon,
girişimsel olmayan izleme

noninvaziv
ventilasyon

noninvasive ventilation

noninvaziv ventilasyon,
girişimsel olmayan solutma

nonkomünikan

noncommunicating

bağlantısız

non-REM uyku

non-REM sleep

REM dışı uyku

nonspecific

özgül olmayan

nonverbal communication

sözsüz iletişim

nonwoven

dokunmamış

noninvaziv

nonspesifik
nonverbal iletişim
nonwoven
norm
normoaktif

norm

düze

normoactive

olağan etkinlikte

normoselüler

normocellular

olağan gözeli

normotansif

normotensive

normal kan basıncı (ilişkili)

normotonik

normotonic

1. olağan derişimli 2. olağan gergili

nosiseptör
NoSQL
nozokomiyal
nozoloji
nöral

nociceptor

ağrı almacı

not only structured query language

yapılandırılmamış sorgu dili

nosocomial

hastane kaynaklı

nosology

sayrılık sınıflandırma bilimi

neural

sinirsel
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nörogenez
nörogeribildirim
nörojenik
nörokondüksiyon
nöroloji

neurogenesis

sinir göze gelişimi

neurofeedback

sinir geribildirimi

neurogenic

sinir kaynaklı

neural conduction

sinir ileti

neurology

sinir bilimi

nöronal

neuronal

sinir gözesel

nöropati

neuropathy

sinir sayrılığı

nöroplastisite
nöropraksi
nörotransmisyon
nörotransmiter
nötr
nötralizasyon
numune
nükleik asit
nükleol
nükleotit
nükleus

neuroplasticity

beyin uyarlanması

neuropraxia

geçici sinir ileti kesintisi

neurotransmission

aşırtmalı sinir ileti

neurotransmitter

kimyasal sinir ulağı

neuter

1. etkisiz 2. yüksüz 3. yansız

neutralization

1. yüksüzleştirme 2. etkisizleştirme

sample

örnek

nucleic acid

çekirdek asidi

nucleol

çekirdekçik

nucleotide

çekirdek yapı taşı

nucleus

çekirdek

nüks

recurrence

yinelenme

nümüler

nummular

para büyüklüğünde ve şeklinde

nütrisyon

nutrition

beslenme

nüve

nucleus

çekirdek

New York Heart Association

New York Kalp Derneği

o.d.

oculus dexter

sağ göze

o.s.

oculus sinister

sol göze

event tree analysis

olay ağacı analizi, olay ağacı çözümlemesi

NYHA

OAA
obez
obezite
obje

obese

şişman

obesity

şişmanlık

object

nesne

objective

1. nesnel 2. mercek düzeneği

obliterasyon

obliteration

tam kapanma

oblitere

obliterated

kapanmış

open biological and biomedical
ontology

açık biyolojik ve biyomedikal ontoloji

objektif

OBO
observer bias
obsesif-kompülsif
bozukluk
obsesyon
obzervasyon

observer bias

gözlemci yanlılığı

obsessive-compulsive disorder

takıntı-zorlantı bozukluğu

obsession

takıntı

observation

gözlem
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occupational disease
OCT

occupational disease

meslek hastalığı

optic coherence tomography

optik koherens tomografi, görme eşevreli
kesitçekim

odds ratio

odds ratio

göreli oran

oditoryum

auditorium

toplantı salonu

odyogram
ODSS
O-EMRAM
off-pump cerrahi
oftalmik
oftalmoskop
OGTT

audiogram

işitme çizgesi

organizational decision support system

örgütsel karar destek sistemi

outpatient electronic medical record
adoption model

ayaktan hasta elektronik tıbbi kayıt
benimseme modeli

off-pump surgery

atan kalpte cerrahi

ophthalmic

göz (ilişkili)

ophtalmoscope

göz içi göreci

oral glucose tolerance test

oral glikoz tolerans testi, şeker yükleme testi

OHCA

out of hospital cardiac arrest

hastane dışı kalp durması

OKDS

organizational decision support system

örgütsel karar destek sistemi

oklüder

occluder

yapay tıkaç

oklüziv

occlusive

tıkayıcı

oklüzyon

occlusion

tıkanma

oksidan

oxidant

oksitleyici

oksidasyon

oxidation

1. oksitlenme 2. yükseltgenme

oksidatif

oxidative

oksitleyen

oksijenatör

oxygenator

oksijenlendirici

oksijenizasyon

oxygenation

oksijenlenme

oksimetri

oximetry

oksijen ölçümü

OKT

optic coherence tomography

optik koherens tomografi, görme eşevreli
kesitçekim

OLAP

on-line analytical processing

çevrimiçi analitik işleme

OLTP

on-line transaction processing

çevrimiçi kayıt işleme

omnipotency

tümgüçlülük

object modeling technique

nesne modelleme tekniği

undulant

düzenli dalgalı

omnipotans
OMT
ondülan
ondülan ateş

undulant fever

dalgalı ateş

ondülasyon

undulation

düzenli dalgalanım

onkogenez

oncogenesis

kanser oluşumu

onkojen

oncogenous

kanser oluşturan

onkoloji
on-pump cerrahi

oncology

ur bilimi, kanser bilimi

on-pump surgery

pompa bağlantılı kalp cerrahisi

ontoloji

ontology

varlık bilimi

OOSE

object oriented software engineering

nesne yönelimli yazılım mühendisliği

operation

ameliyat

op.
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opak
opasite
OpenEHR
operabl
operan şartlanma
operasyon
opiyum
oportünist

opaque

ışıkgeçirmez

opacity

ışıkgeçirmezlik

open electronic health record

açık elektronik sağlık kaydı

operable

ameliyatedilebilir

operant conditioning

edimsel koşullanma

operation

1. ameliyat 2.i şlem

opium

afyon

opportunist

fırsatçı

oportünistik
enfeksiyon

opportunistic infection

fırsatçı bulaş

oportünizm

opportunism

fırsatçılık

optional

1. seçimlik 2. isteğe bağlı

optic

göz veya görme (ilişkili)

optic disk

kör nokta

optic papilla

kör nokta

opsiyonel
optik
optik disk
optik papilla
optimal
optimizm
optimum
OR
oral
ORCID
ordır
organ harvesting
organ procurement
organizasyon

optimal

en uygun

optimism

iyimserlik

optimum

en uygun

odds ratio

odds ratio, göreli oran

oral

ağızdan

open researcher and contributor
identification

araştırmacı dijital kimliği

order

hekim istemi

organ harvesting

nakil için organ elde etme

organ procurement

nakil için organ alımı

organization

1. düzenleme 2. yapılanma 3. örgüt

organizatör

organizer

düzenleyici

organize

organized

1. düzenlenmiş 2. yapılanmış

organizma

organism

canlı varlık

ortodromik
ortoreksiya nervoza
ortostatik

orthodromic

normal yöne iletir

orthorexia nervosa

sağlıklı beslenme takıntısı

orthostatic

ayakta

ortostatik
hipotansiyon

orthostatic hypotension

ayakta kan basıncı düşüklüğü

oryantasyon

orientation

1. uyum 2. yönelim

OSA

obstructive sleep apnea

obstrüktif uyku apne

OSAS

obstructive sleep apnea syndrome

obstrüktif uyku apne sendromu, tıkayıcı
uyku-soluk durması belirgesi

open system interconnection

açık sistem ara bağlantısı

ossification

kemikleşme

OSI
osifikasyon
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osilasyon

oscillation

salınım

osilometri

oscillometry

elektrik sinyal ölçümü

osiloskop

oscilloscope

elektrik sinyal göreci

oskültasyon
OTC

auscultation

dinleme

over-the-counter drugs

tezgâh üstü ilaç, rafüstü ilaç

otistik

autistic

dışa kapanık

otizm

autism

dışa kapanım

otobiyografik hafıza

autobiographical memory

yaşamöyküsel bellek

autoclave

basınçlı mikropkıran kazan

otolog

autologous

kendinden

otomasyon

automation

öz işleme

otoklav

otomatik

automatic

özişler

automatic taxonomy system

otomatik sınıflandrma sistemi (yapay zeka)

otomatizm

automatism

özişlerlik

otonom

autonomous

özerk

autopsy

ölü açımı

otomatik taksonomi
sistemi

otopsi
otoregülasyon
otorite
ototransfüzyon

autoregulation

öz düzenlenim

authority

1. yetkili 2. uzman

autotransfusion

kendine kan aktarımı

otozom

autosome

beden kromozomları

otozomal

autosomal

beden kromozomu (ilişkili)

outflow

dışa akış

outflow
outlet

outlet

çıkım

output

output

1. çıktı 2. debi

overdose

overdose

doz aşımı

ozmolarite

osmolarity

geçişimlik

ozmometri

osmometry

geçişimölçümü

osmotic

geçişimli

osmotic fragility

geçişim kırılganlığı

osmosis

geçişim

ozon

ozone

üç moleküllü oksijen

ödem

edema

şişlik

ozmotik
ozmotik frajilite
ozmoz

öfori

euphoria

coşu

ökaryot

eukaryote

çekirdekli

ÖS-DA

feature level sentiment analysis

özellik seviyesi duygu analizi

ötanazi

euthanasia

ölme hakkı

euthymia

dengeli duygu durumu

post cibum, after meals

yemekten sonra

ötimi
p.c.
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p.o.

per os, oral

per oral, ağızdan

P2P

peer to peer

uçtan uca

pacemaker

pacemaker

kalp pili

pacing

pacing

uyarı oluşturma (kalp pili)

PACS

picture archiving and communication
systems

görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri,
görüntü saklama ve iletişim sistemleri

pachymetry

kalınlık ölçüm (kornea)

pakimetri
palpabıl

palpable

elegelir

palpasyon

palpation

elle inceleme, elle yoklama

palpitasyon

palpitation

çarpıntı duygusu

palsy

felç

palyasyon

palliation

1. hafifletme, 2. azaltma

palyatif

palliative

rahatlatıcı

palliative treatment

rahatlatıcı sağaltım

dressing

yara bakımı

palsi

palyatif tedavi
pansuman
paradoks
paradoksal

paradox

çelişki

paradoxical

çelişkili

parafazi

paraphasia

sözcük bulma güçlüğü

paragrafi

paragraphy

yazılı anlatım güçlüğü

parakrin

paracrine

yerel hormon

paralali

paralalia

harf söyleyiş güçlüğü

paralitik

paralytic

felçli

paralizi

paralysis

felç

paraloji

paralogia

yanlış akıl yürütme

paramedikal

paramedical

tıpla bağlantılı

paramediyan

paramedian

ortaya yakın

parameter

değişken

paramnezi

paramnesia

bellek yanılsaması

parankim

parenchyma

özek doku

parametre

paranoya
parapraksi
parapsikoloji

paranoia

akıl dışı saplantı

parapraxia

dil-devinim sürçmesi

parapsychology

ruh bilim ötesi

parasentez

paracentesis

karın zarı sıvı alımı

parenteral

parenteral

sindirim yolu dışı

parenteral
nütrisyon

parenteral nutrition

sindirim yolu dışı beslenme

paresis

hafif felç

parity

doğum sayısı

paroxysmal

nöbetlemeli

parezi
parite
paroksismal
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parsiyel

partial

kısmi

partikül

particle

parçacık

part-time

part-time

yarı zamanlı

pasaj

passage

1. geçiş 2. geçit

pasif

passive

edilgen

passive-aggressive

edilgen-saldırgan

patch

yamalık

pasif-agresif
patch
patchplasty

patchplasty

yamalama

patency

açık kalma

patent

.patent

1. açık 2. buluş belgesi

patern

pattern

1. örüntü 2. kalıp

pattern analysis

örüntü çözümleme

paternal

babadan

patens

patern analiz
paternal
patogenez
patognomik
patojen
patojenik

pathogenesis

sayrılık gelişim süreci

pathognomonic

tanı koydurucu

pathogen

hastalık yapıcı, sayrılayıcı

pathogenic

yozlatan, sayrılayan

patoloji

pathology

sayrılık bilimi

patolojik

pathologic

sayrılık (ilişkili)

pattern mining
PBFT
pc
PCI
pCO₂

pattern mining

örüntü madenciliği

practical Byzantine fault tolerance

pratik Bizans hata toleransı

post cibum

yemekten sonra

percutaneous coronary intervention

perkütan koroner girişim, deriden koroner
atardamar girişimi

partial carbon dioxide pressure

parsiyel karbondioksit basıncı

PCR

polymerase chain reaction

polimeraz zincir tepkimesi

PDA

1. personal data assistant 2. patent
ductus arteriosus

1. kişisel veri yardımcısı 2. patent duktus
arteriyozus, duktus arteriyozus açıklığı

PDÖ

problem-based teaching

probleme dayalı öğretim

pulmonary embolism

pulmoner emboli, akciğer damar tıkanımı

pedigree

soyağacı

PE
pedigri
pedikül

pedicle

1. ayak, ayakçık 2. sap

pediyatri

pediatrics

çocuk sağlığı ve hastalıkları bilimi

pediyatrik

pediatric

çocuk (ilişkili)

pedünkül

pedincle

sap

peeling
PEFmetre
PEG
pendant

peeling

deri soyma

peak flow meter

tepe akım hızıölçer

percutaneous endoscopic gastrostomy

perkütan endoskopik gastrostomi, deriden iç
göreçlemeyle mide ağızlaştırması

pendant

askı
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penetran
penetran yaralanma

penetrant

1. delici 2. içegeçen

penetrating injury

delici yaralanma

penetrans

penetrance

içe geçiş, içe işleme

penetrasyon

penetration

1. delme 2. içe geçme

penumbra

yarı gölgeleme

peptic

sindirimsel

oral

ağızdan

penumbra
peptik
per oral
per os
perakut
perfeksiyonizm
perforan

oral

ağızdan

peracute

aşırı ivegen

perfectionism

mükemmelliyetçilik

perforant

delici

perforasyon

perforation

delinme

performans

performance

1. verim 2. başarım 3. gösteri

perfüzör

perfusor

kana sıvı aktarıcı, sıvı pompası

perfüzyon

perfusion

1. kanlanma 2. kana sıvı aktarımı

periferik
perioperatif
periferik yayma

peripheral

çevresel

perioperative

ameliyat süreci

peripheral blood smear

çevresel kan yayması

peristaltik

peristaltic

sağınımlı

periyodik

periodic, periodical

1. dönemsel 2. süreli (yayın)

period

dönem, devre

periyot
perkütan
perkütan nefrostomi
perpendiküler

percutaneous

deri yoluyla, deriden

percutaneous nephrostomy

deriden böbrek ağızlaştırması

perpendicular

dikey

persantil

percentile

yüzdelik

persepsiyon

perception

algılama

perseveration

tekrarlı takılım

persistent

inatçı

perseverasyon
persistan
personalite

personality

kişilik

perspektif

perspective

bakış açısı

pes

foot

ayak

peteşi

petechia

noktasal kanama

PET

positron emission tomography

pozitron emisyon tomografi, pozitron
yayılımlı kesitçekim

PET/BT

positron emission tomography/
computerized tomography

pozitron emisyon tomografi/ bilgisayarlı
tomografi, pozitron yayılımlı kesitçekim/
bilgisayarlı kesitçekim

pH

power of hydrogen

hidrojen gücü

PhD

doctor of philosophy

akademik uzman

PHI

public health informatics

halk sağlığı bilişimi

Nilgün BOZBUĞA 1243

PHI

protected health information

korunmuş sağlık bilgisi

PHII

Public Health Informatics Institute

Halk Sağlığı Bilişim Enstitüsü

PHIN

public health information network

halk sağlığı bilgi ağı

pHmetri
photoaging
PHR

power of hydrogenmetry

hidrojen gücü ölçümü

photoaging

UV yaşlanması, morötesi yaşlanması

personal health record

kişisel sağlık kaydı

PII

personal identifiable information

kişisel tanımlanabilir bilgi

PIM

personal information management

kişisel bilgi yönetimi

PIMS

personal information management
system

kişisel bilgi yönetim sistemi

piercing

deltak

piercing
pik

peak

1. tepe 2. doruk

pilot çalışma

pilot study

öncül çalışma

pinositoz

pinocytosis

göze sıvı içimi

piriform

piriform

armudumsu

pirojen

pirogen

ateş yükseltici

pisiform

pisiform

bezelyemsi

piston

piston

itenek

pitoz

ptosis

organ düşüklüğü

potential personally identifiable
information

potansiyel kişisel tanımlanabilir bilgi

PKTB
plan

plane

düzlem

planimetry

düzlem ölçümü

plasebo

placebo

sözde ilaç, yalancı ilaç

plastisite

plasticity

uyumlanabilirlik

platelet

platelet

pulyuvar

plato

plateau

düzlük

planimetri

plazi

plasia

gelişme

plazma

plasma

kan sıvısı

programmable logic controllers

programlanabilir mantık denetleyicileri

pledge

destek

PLC
pledge
pleji

plegia

felç

pleksus

plexus

sinir-damar ağı

pleomorfik
pleomorfizm
plika

pleomorphic

çok biçimli

pleomorphism

çok biçimlilik

plica

katlantı

plication

katlanma

pLSI

probabilistic latent semantic indexing

olasılıklı gizli anlamsal indeksleme

PM

pacemaker

pacemaker, kalp pili

plikasyon
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PNN
pnömotik

probabilistic neural networks

olasılıksal sinir ağları

pneumatic

havalı, hava basınçlı

pO₂

partial oxygen pressure

parsiyel oksijen basıncı

PoA

proof of authority

yetki belgesi

polarity

kutupluluk

polarization

kutuplaşma

pollen

çiçek tozu

poliform

polyform

çok biçimli

poligenik

polygenic

çok genli

polarite
polarizasyon
polen

polimer
polimerizasyon
polimorf
polimorfik
polimorfizm
polinom
polinükleer
polip
polisomnografi
polivalan

polymer

çoğuz

polymerization

çoğuzlama

polymorph

1. çok biçimli 2. parçalı

polymorphic

çok biçimli

polymorphism

çok biçimlilik

polinom

çok terimli

polynuclear

çok çekirdekli (göze)

polyp

saplı ur

polysomnography

uyku çizgesi

polyvalent

çok değerlikli

ponksiyon

punction

delme

popülasyon

population

1. topluluk 2. nüfus

por
porozite
port
portabıl
portal
PoS

pore

gözenek

porosity

gözeneklilik

porta

giriş yeri

portable

taşınabilir

portal

internet sayfalarına bağlantı listesi

proof of stake

hisse kanıtı

posterior

1. arka 2. arkada

posterolateral

posterolateral

arka-dışyan

posteromediyal

posteromedial

arka-içyan

posterior

postiktal

postictal

nöbet sonrası

postmortem

ölüm sonrası

postop.

postperative

ameliyat sonrası

postoperatif

postperative

ameliyat sonrası

postür

posture

beden duruşu

potansiyel

potential

gizil güç

postmortem

potent

potent

güçlü

pozisyon

position

1. konum 2. durum

pozitif

positive

1. varolan 2. artı 3. olumlu
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pozoloji

posology

dozlama bilgisi

PoW

proof of work

işlem kanıtı

PPE

personal protective equipment

kişisel koruyucu ekipman, kişisel koruyucu
donanım

PPII

potential personally identifiable
information

potansiyel kişisel tanımlanabilir bilgi

PPM

permanent pacemaker

kalıcı pacemaker, kalıcı kalp pili

ppm

parts per million

milyonda bir

pragmatik

pragmatics

yararcılık, edimbilim

pragmatik analiz

pragmatics

edimbilimsel çözümleme

praxis

edim

praksi
prandiyal

prandial

öğüne ait

prediktif

predictive

öngördürücü (etken)

prediktör
predispozan
predispoze

predictor

öngördürücü

predisposing

yatkınlaştıran

predisposed

yatkın

predisposition

yatkınlık

preklinik

preclinical

klinik öncesi

prekürsör

precursor

öncül

preliminer

preliminary

1. öncül 2. ilk

preload

ön yük

premature

1. erkendoğan, günsüz 2. erken

premedication

hazırlayıcı sağaltım

predispozisyon

preload
prematüre
premedikasyon
prensip

principle

ilke

preop.

preoperative

ameliyat öncesi

preoperatif

preoperative

ameliyat öncesi

preparasyon

preparation

hazırlama

preparat

preparate

hazır ilaç

presipitan

precipitant

1. tetikleyici 2. hızlandırıcı 3. çökeltici

precipitation

1. çökelme 2. hızlandırma

presystolic

sistol öncesi

presipitasyon
presistolik
prevalan

prevalent

yaygın

prevalans

prevalence

yaygınlık oranı

preventive

önleyici

presentation

sunum

prevantif
prezantasyon
prezervasyon

preservation

koruma

prezervasyon
solüsyonu

preservation solution

koruma çözeltisi (transplantasyon)

skin prick test

deri delme testi

prime

öncel

prick test
prime
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primer

primary

birincil

priming

priming

hazırlama

primitif

primitive

ilkel

primordial

1. ilkel 2. temel

primum

1. ilk 2. önce

primordiyal
primum
primum nihil nocere
primum nil nocere
primum non nocere

primum nihil nocere

öncelikle zarar verme

primum nil nocere

öncelikle zarar verme

primum non nocere

öncelikle zarar verme

PRK

photorefractive keratoctomy

fotorefraktif kornea kesisi, ışıkkıran saydam
tabaka kesisi

prn

pro re nata

ihtiyaç halinde

probiyotik

probiotic

yararlı minican

prodrom

prodrom

önbelirti

prodromal
profil

prodromal

önbelirtili

profile

1. döküm 2. yandan görünüş

profilaksi

prophylaxis

önleme

profilaktik

prophylactic

önleyici

prognoz

prognosis

sonlanım, akıbet

program

program

izlence

progres

progress

1. ilerleme 2. günlük

progresif

progressive

ilerleyici

progresyon

progression

ilerleyiş

projeksiyon

projection

1. yansıtma 2. iz düşüm

projective identification

yansıtmalı özdeşim

projektif
identifikasyon
projektil

projectile

mermi, atış

proksimal

proximal

başlangıca yakın

prolapsus

prolapsus

sarkma

proliferasyon

proliferation

çoğalma

proliferatif

proliferative

çoğalan

promotor

kurucu, geliştiren

promotor
pron
pronasyon
prop
proporsiyon

prone

yüzüstü

pronation

içe dönme (kol vb.)

probe

başlık, mil

proportion

orantı

proporsiyonel

proportional

orantılı

proprioseptif

proprioceptive

derin duyu

propriyosepsiyon

proprioception

konum duyusu algılama

propriyoseptör

proprioceptor

konum duyusu almacı
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prosedür
prosedürel bellek
proses

procedure

işlem

procedural memory

işlem belleği

process

süreç

prospektif

prospective

ilerleyik

prospektif
evalüasyon

retrospective evaluation

ilerleyik değerleme

prospektüs

package insert

tanıtmalık

protektif

protective

koruyucu

protez

prosthesis

takma

prototype

1. ön model 2. ilk örnek

provocation

kışkırtma

prototip
provokasyon
provokatif
prozodi analiz
prozopagnozi

provocative

kışkırtıcı

prosody analysis

vezin çözümlemesi

prosopagnosia

yüz tanımazlığı

PRP

platelet rich plasma

trombositten zengin plazma

PSG

polysomnography

polisomnografi, uyku çizgesi

psikanaliz

psychoanalysis

ruhsal çözümleme

psikoleptik

psycholeptic

ruhsal yatıştırıcı

psikoloji

psychology

ruh bilimi

psikosomatik
psikotrop
psikoz
psişe
PUKÖ
pulmoner
puls oksimetri

psychosomatic

ruhsal-bedensel

psychotropic

zihinetkiler, ruhetkiler

psychosis

gerçeklik yitimi

psyche, soul

ruh

plan, implement, control, action

plan, uygulama, kontrol, önlem

pulmonary

akciğer

pulse oximetry

vuru-oksijenölçümü

pulsasyon

pulsation

vurum

pulsatil

pulsatile

vurumlu

pulse

nabız

pulse
pulsus

pulse

nabız

pupilla

pupilla

gözbebeği

purging

1. ayıklama 2. arındırma

quaque die, every day

her gün

purging
q.d.
q.h.

quaque hora, every hour

her saat başı

q.i.d.

quater in die, four times a day

günde dört kez

q.m.

quaque mane, every morning

her sabah

q.n
q.n.s.

quaque nocte, every night

her gece

quantum non satis, quantity not
sufficient

yeterli miktarda değil
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q.p.

ad.lib, quantum placeat

istendiği kadar

q.q.

que que, from each

her birinden

q.q.h

quaque quattuor hora, every four hours

dört saatte bir

q.r.

quantum rectum, quantity right per

doğru miktarda

q.s.

sufficient quantity

yeterli miktarda

q.t.h

quaque tribus hora, every four hours

dört saatte bir

QALY

quality adjusted life years

kaliteye ayarlanmış yaşam yılları

rad

radiation absorbed dose

radyasyon emilim dozu

radical

kökten

radix

sinir kökü

radiation

ışınım

radikal
radiks
radyasyon
radyoaktif

radioactive

ışın etkin

radyoaktivite

radioactivity

ışın etkinlik

radyografi

radiography

X-ışınlı görüntüleme

radiology

ışın bilimi

radyoloji
radyolüsent

radiolucent

ışıngeçirir

radyonüklit

radionuclide

ışınlı çekirdek

radyoopak

radiopaque

ışıngeçirmez

radyoopasite

radiopacity

ışıngeçirmezlik

radioprotection

ışından korunum

radiotherapy

ışın sağaltımı

radyoproteksiyon
radyoterapi
random
RAM
randomizasyon

random

rastgele

random access memory

rastgele erişimli hafıza

randomization

rastgeleleştirme

randomize

randomized

rastlantısal

rapel doz

booster dose

pekiştirme dozu

rasyo

ratio

oran

rasyon

ration

günlük besin

rationalization

ussallaştırma

rationalism

usculuk

rasyonalizasyon
rasyonalizm
rasyonel

rational

akılcı, ussal

RBS

radiology information system

radyoloji bilgi sistemi

RDS

relational database system

ilişkisel veritabanı yönetim sistemi

reabsorption

geri emilim

reabsorpsiyon
reagen

reagent

miyar

reaksiyon

reaction

1. tepki 2. tepkime

reaksiyon
formasyon

reaction formation

karşıt tepki oluşturma

reaction time

tepki zamanı

reaksiyon zamanı
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reaksiyoner

reactionary

tepkisel

reaktan

reactant

tepkimeye katılan

reaktif

reactive

1. tepkili 2. ayıraç

reactivation

yeniden etkinleştirme

reactivity

tepkililik

reaktivasyon
reaktivite
realite
real-time
reanimasyon
rebound
recipient

reality

gerçeklik

real-time

gerçek zamanlı

reanimation

yeniden canlandırma

rebound

geri tepim

recipient

alıcı

recovery room

recovery room

uyanma odası (anestezi)

redistribüsyon

redistribution

yeniden dağılım

redüksiyon

reduction

1. indirgeme 2. yerine yerleştirme

redüktan

reductant

indirgeyen

redükte

reduced

1. indirgenmiş 2. yerine yerleştirilmiş

redüktör

reducer

indirgeyici

real

gerçek

reentrant

yeniden giren

reentry

yeniden giriş

reel
reentran
reentri
referans
referans değer
refleks

reference

kaynak

reference value

dayanak değer

reflex

tepke

refleksiyon

reflection

1. yansıma 2. derin düşünme

reflektör

reflector

yansıtıcı

reflux

geri kaçış

refraction

kırılma

reflü
refraksiyon
refrakter

refractory

1. yanıtsız 2. tepkisiz 3. duyarsız

refractory period

duyarsız dönem

regresif

regressive

gerileyici

regresyon

regression

gerileme

refrakter periyot

regülasyon

regulation

düzenleme, ayarlama

regülatör

regulatory

1. düzenleyici 2. ayarlayıcı

regüle

regulated

ayarlı, düzenli

regüler

regular

düzenli

regürjitan

regurgitant

geriakan

regürjitasyon

regurgitation

geri akış

rehabilitasyon

rehabilitation

ondurma

guide

kılavuz

reinforcement

pekiştirme

rehber
reinforcement
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rejeksiyon

rejection

doku reddi, organ reddi

rejenerasyon

regeneration

yenilenim

rejeneratif

regenerative

yenileyen

rejim

regimen

1. diyet 2. uygulama biçimi, yönetme

rejyonal

regional

bölgesel

recombinant

1. yeniden birleştirilmiş 2. genetik
çeşitlendirilmiş

recombination

1. yeniden birleştirme 2. genetik
çeşitlendirme

rekombinan
rekombinasyon
rekompresyon

recompression

bası yineleme

rekonstrüksiyon

reconstruction

yeniden yapılandırma

rekonstrüktif

reconstructive

yeniden yapılandırıcı

reküren

recurrent

yineleyen

rekürens

recurrence

yinelenme

reliability

reliability

güvenilirlik

reliability coefficient

reliability coefficient

güvenilirlik katsayısı

REM

rapid eye movement

hızlı göz devinimi

remisyon

remission

yatışma

remitan

remittent

1. aralıklı 2. alevlenme-sakinleşme

remodeling

yeniden biçimlendirme

reorganization

yeniden düzenleme

remodeling
reorganizasyon
reparasyon

reparation

onarım

reperfüzyon

reperfusion

yeniden kanlanma

repetitif

repetitive

yineleyen

replantasyon

replantation

1. yerine takma 2. yeniden ekim

replasman

replacement

yerine koyma

replikasyon

replication

eşlenme

repolarization

yeniden kutuplanma

repressor

bastırıcı

repolarizasyon
represör
represyon

repression

bastırma

reprezanter

representer

ilaç tanıtıcı

reprint
reprodüksiyon
repülsiyon
RES
resenkronizasyon
reseptivite

reprint

tıpkı basım

reproduction

çoğalma, çoğaltım, üreme

repulsion

1. itme, 2. geri tepme, 3. uzaklaştırma

reticuloendothelial system

retiküloendoteliyal sistem

resynchronization

yeniden eş zamanlama

receptivity

alabilirlik

reseptör

receptor

almaç

resesif

recessive

çekinik
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reset
resipian
resiprokal
resiprokasyon
respirasyon

reset

yeniden kurma

recipient

alıcı

reciprocal

karşılıklı

reciprocation

karşılıklı oluşma

respiration

solunum

respiratör

respirator

solutucu

respiratuvar

respiratory

solunumsal

REST

representational state transfer

temsili durum transferi

restenoz

restenosis

yeniden daralma

restorasyon

restoration

onarım

restoratif

restorative

onarıcı

restriksiyon

restriction

kısıtlama

restriktif

restrictive

kısıtlayıcı

resüsitasyon
retansiyon
retardasyon
retarde
retart
retiküler
retraksiyon
retransplantasyon

resuscitation

yeniden canlandırma

retention

1. birikim 2. alıkonma

retardation

1. gerilik, 2. gecikme

retarded

geri kalmış

retard

uzun etkili

reticular

ağsı

retraction

çekilme

retransplantation

yeniden nakil

retrograt

retrograde

geriye doğru

retrograt amnezi

retrograde

geriye doğru bellek yitimi

retrospektif
retrospektif çalışma
retroversiyon

retrospective

gerileyik

retrospective study

gerileyik çalışma

retroversion

geriye dönüklük

reuptake

reuptake

gerialım

reusable

reusable

tekrar kullanılabilir

revascularization

yeniden damarlanma

reverberation

yankılanma

revaskülarizasyon
reverberasyon
revers
revers gruplama

reverse

ters

reverse typing

ters gruplama

reversibıl

reversible

geri dönebilir

revir

infirmary

hasta bakım birimi

revizyon

revision

gözden geçirme

rezeksiyon

resection

kesip çıkarma

rezerv
rezervuar
rezidü

reserve

yedek

reservoir

1. depo 2. mikrop taşıyıcı

residue

kalıntı, artık
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rezidüel

residual

artakalan

rezistan

resistant

dirençli

rezistans

resistance

direnç

rezolüsyon

resolution

1. çözülme 2. düzelme 3. çözünürlük

rezorpsiyon

resorption

geri emilim

RF

radiofrequency

radyofrekans

RFE

recursive feature elemination

yinelemeli öznitelik eleme

RFID

radiofrequency identification

radyo frekansla tanımlama

Rh factor

Rh faktörü

Rh
RHS

remote health service

uzaktan sağlık hizmeti

RIA

radioimmunassay analysis

radyoimmün analiz, radyoimmün
çözümleme

reversible ischemic neurologic deficit

reversibıl iskemik nörolojik defisit, geri
dönüşümlü nörolojik iskemik olay

radiology information system

radyoloji bilgi sistemi

RIND
RIS
rigor
rigor mortis
rijidite
rijit
rim

rigor

katılık

rigor mortis

ölüm katılığı

rigidity

1. katılık 2. kas sertliği 3. katı kişilik

rigid

sert

rim

kenar

ritim

rhythm

dizem

ritmik

rhythmic

dizemli

rituel

ritual

törensi

RL

reinforcement learning

pekiştirmeli öğrenme

RNA

ribonucleic acid

ribonükleik asit

RNN

recurrent neural network

yineleyen sinir ağı

rotation

dönme

rotasyon
rotatuvar
ROM
rölaksan
rölaksasyon

rotatory

döner

read-only memory

salt okunur bellek

relaxant

gevşetici

relaxation

gevşeme

rölaps

relapse

depreşme

rölatif

relative

göreceli

rötar

retard

gecikme

take

alınız (reçete)

Rp
rpm

revolutions per minute

dakika devir sayısı

RPM

remote patient monitoring

uzaktan hasta izleme

radiotherapy

radyoterapi, ışın sağaltımı

remote terminal units

uzak terminal üniteleri

RT
RTU
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rubor
rudimenter

rubor

kızarıklık

rudimentary

1. artık 2. gelişmemiş, güdük

rulman

roulement

yuvarlanma

ruminasyon

rumination

1. geviş getirme 2. düşünüp durma

routine

alışılagelen

rutin
rüptür

rupture

yırtılma

RVAD

right ventricular assist device

sağ ventrikül destek cihazı, sağ karıncık
destek cihazı

take

Alınız (reçete)

health information communication
center

Sağlık Bilgi İletişim Merkezi

Rx
SABİM
sagital eksen
sağlık enformasyon
sistemleri
SAH
sak
SAK
saküler
salin
sample

sagittal axis

ön-arka eksen

healthcare information systems

sağlık bilişim sistemleri (bilim dalı)

subarachnoid hemorrhage

subaraknoit hemoraji, subaraknoit kanama

sac

kese

subarachnoid hemorrhage

subaraknoit kanama

saccular

keseleşmiş

physiological saline

serum fizyolojik

sample

örnek

sampling

sampling

örnekleme

sanitasyon

sanitation

sağlıklama

central

merkezî

santral
santrifügal

centrifugal

merkezkaç

santrifüj

centrifuge

döndürayır (aygıt)

santripedal

centripetal

merkezcil

sanitasyon

sanitation

sağlıklama

santral

central

merkezî

centrifugal

merkezkaç

santrifüj

centrifuge

döndürayır

santripedal

centripetal

merkezcil

specific absorption rate

özgül soğurma değeri

satellite system

uydu sistemi

stereotactic body radiotherapy

sterotaktik vücut radyoterapisi, sterotaktik
gövde ışın sağaltımı

SBS

health information systems

sağlık bilişim sistemleri

SBS

sequential backward selection

sıralı geri yönlü seçim

SBY

healthcare knowledge management

sağlık bilgi yönetimi

subcutaneous

deri altı

scalability

ölçeklenebilirlik

santrifügal

SAR
satellit sistem
SBRT

SC
scalability
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scanning

scanning

tarama

SCD

sudden cardiac death

ani kardiyak ölüm

SCH

schizophrenia

şizofreni

SD

1. standard deviation 2. spatial
disorientation

1. standart deviyasyon, standart sapma 2.
uzamsal yönelim bozukluğu, mekansal
yönelim bozukluğu

SDLC

software development life cycle

yazılım geliştirme yaşam döngüsü

SDP

health transformation project

Sağlıkta Dönüşüm Projesi

seans

session

oturum

sedasyon

sedation

sakinleştirme

sedatif

sedative

sakinleştirici

sedimentation

1.çökme 2. tortulaşma

sediment

1.çökelti, 2. tortu

sedimantasyon
sediment
SFS
segment
segmental
segmentasyon
sekans
sekel
sekestrasyon

sequential forward selection

sıralı ˙ileri yönlü seçim

segment

1. bölüm 2. kesit 3. parça

segmental

bölümlü

segmentation

bölümleme

sequence

dizi, sıra

sequela

hastalık kalıntısı

sequestration

1. kan göllenmesi 2. ayrıklaştırma 3. yıkılım

sekonder

secondary

1. ikincil 2. ilişkili

sekresyon

secretion

1. salgılama 2. salgı

sector

kesim

sektör
sekundum

secundum

ikincil

seleksiyon

selection

1. seçme 2. ayıkla(n)ma 3. seçele

selektif
selektivite
selektör
self

selective

seçici

selectivity

seçicilik

selector

seçici

self

öz, kendi

self-assessment

self-assessment

öz değerlendirim

self-awareness

self-awareness

öz farkındalık

self-expandable

self-expandable

kendiliğinden genişleyebilen

self-identity

öz kimlik

self-identity
sella
sella tursika

sella

eyer

sella turcica

Türk eyeri

sellar

sellar

eyersi

selüler

cellular

gözesel

selülisidal
SEM

cellulicidal

göze öldürücü etki

scanning electron microscopy

tarama elektron mikroskobu
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semantik

semantic

anlamsal

semantik analiz

semantic analysis

anlamsal çözümleme

semantik bellek

semantic memory

anlamsal bellek

semantik database

semantic database

anlamsal veritabanı

symbol

simge

sembol
semikantitatif

semiquantitative

yarı nicel

semipermeabıl

semipermeable

yarı geçirgen

semisirküler
semiyoloji

semicircular

yarım daire

semiology

belirti bilimi

sempati

sympathy

hoşduyum

sempatik

sympathetic

1. sempatik (sinir bilimi) 2. cana yakın

sempozyum

symposium

bilgi şöleni

symptom

belirti

semptom
semptomatik
semptomatik tedavi
semptomatoloji
sendrom
senil
senilite

symptomatic

belirtili

symptomatic treatment

belirti sağaltımı

symptomatology

belirti bilimi

syndrome

belirge

senile

yaşlı

senility

yaşlılık

senkop

syncope

baygınlık

senkron

synchronous

eş zamanlı

senkron nöral
network

synchronous neural network

eş zamanlı sinir ağı

senkron
tramsmisyon

synchronous transmission

eşzamanlı iletim

senkronik
senkronizasyon

synchronical

eş zamanlı

synchronization

eş zamanlama

senkronize

synchronized

eş zamanlı

senkronizm

synchronism

eş zamanlılık

sensasyon
sense
sensibilite
sensitif
sensitif periyot
sensitivite
sensitizasyon
sensoriyel
sensory gating
sensör

sensation

duyum

sense

uyarı algılama

sensibility

duyumsallık

sensitive

duyarlı

sensitive period

duyarlı dönem

sensitivity

duyarlılık

sensitization

duyarlılaşma

sensorial

duyumsal

sensory gating

duyusal kapılama

sensor

duyarga, algılayıcı
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sentaks
sentaks analiz

syntax

sözdizimi

syntax analysis

sözdizimsel çözümleme

sentetik

synthetic

1. yapay 2. bileşimli

sentez

synthesis

bireşim

sentez

centesis

sıvı alımı

sentil

centile

yüzde birlik

sentinel

sentinel

nöbetçi

sentiment analiz

sentiment analysis

duygu çözümleme

sentimental

sentimental

duygusal

separasyon

separation

ayrılma

separatör

separator

ayırıcı

sepsis
septal defekt
septasyon
septik
septisemi
septum
serebral
serebrovasküler
seroloji

sepsis

kan zehirlenmesi

septal defect

ara bölme açıklığı

septation

bölmelenme

septic

1. mikroplu 2. kuşkucu

septicemia

kan zehirlenmesi

septum

ara bölme

cerebral

beyin (ilişkili)

cerebrovascular

beyin-damar (ilişkili)

serology

1. serum bilimi 2. kan serum tahlili

certification

belgelendirme

serum

serum

kan sıvısı

sesil

sessile

sapsız

saline solution

serum fizyolojik

spherical

küremsi

sphygmomanometer

kan basınçölçer

pulmonary function tests

solunum fonksiyon testleri

sheath

kılıf

sertifikasyon

SF
sferik
sfigmomanometre
SFT
sheath
shunt

shunt

şant

SIRS

systemic inflammatory response
syndrome

sistemik enflamatuvar yanıt sendromu,
sistemik yangısal yanıt belirgesi

spatial information system

uzamsal bilgi sistemi

cyclic

döngüsel

cyclotron

yüklü parçacık hızlandırıcı

SIS
siklik
siklotron
siklus

cycle

döngü

simbiyotik

symbiotic

ortakyaşar

simbiyoz

symbiosis

ortak yaşam

simetri

symmetry

bakışım

simülasyon

simulation

1. benzetim 2. sayrımsama
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simülatör
simüle hasta
simültane
sinaps
sine qua non

simulator

benzeteç

simulated patient

sözde hasta

simultaneous

eş zamanlı

synapse

sinir kavşağı

absolute must

olmazsa olmaz

sinerji

synergy

1. artı etki 2. yöndeş etki

sinerjik

synergic

1. yöndeş etkili 2 .artı etkili

sinerjist

synergist

1. yöndeş etkin 2. artı etkin

sinerjizm

synergism

1. yöndeş etkileme 2. artı etkileme

sinestezi

synesthesia

birleşik duyu

synechia

yapışıklık

singreft

syngraft

tıpkı ikiz yaması

singulum

cingulum

kuşak, halka

sinister

left

1. sol 2. soldaki

sinofri

synophrys

birleşik kaş

sineşi

sinonim

synonym

eş anlamlı

sinoviya

synovia

eklem sıvısı

syntactic aphasia

sözdizimsel lisan yitimi

scintillation

saçılım

sintaktik afazi
sintilasyon
sinüs
sinüzoit
sinyal
sirkadiyen
sirkadiyen ritim
sirkülasyon
sirküler
sirkümferansiyel
sirkümfleks
sirkümstansiyalite
sistem
sistematik
sistemik
sistemik sirkülasyon
sistometri
sitasyon

sinus

kovuk, kanal veya boşluk

sinusoid

toplardamar boşluğu

signal

im, sişaret

circadian

günlük

circadian rhythm

günlük dizem

circulation

dolaşım, dolanım

circular

1. dairesel 2. iç yazım

circumferential

çembersel

circumflex

dolanan

circumstantiality

çevresel konuşma

system

dizge

systematic

dizgeli

systemic

1. yaygın 2. tüm beden (ilişkili)

systemic circulation

büyük kan dolaşımı

cystometry

mesane işlev ölçümü

citation

gönderme, atıf

sitogenetik

cytogenetics

hücre genetik bilimi

sitogenez

cytogenesis

hücre gelişimi

sitoliz

cytolysis

hücre erimesi

sitoloji

cytology

hücre bilimi, göze bilimi
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sitolojik
sitolojik tetkik

cytologic

hücre bilimsel

cytologic examination

hücre bilimsel inceleme

sitometri

cytometry

hücre ölçümü

sitoplazma

cytoplasm

hücre sıvısı

situs

konum

situs
situs inversus
situs solitus
siyanoz
SKA

situs inversus

ters konum

situs solitus

doğru konum

cyanosis

morarma

cerebral blood flow

serebral kan akımı, beyin kan akımı

skala

scale

ölçek

SKGS

health protection enhancement system

sağlık koruma geliştirme sistemi

skleroz

sclerosis

1. sertleşme 2. sertlik

scopy

göreçleme

skopi
skor
skorlama
SKRS

score

sayı

scoring

sayılama

health coding reference server

sağlık kodlama referans sunucusu

skuamöz

squamous

yassı

SL

sublingual

sublingual, dilaltı

slide

saydam, yansı

smart contracts

akıllı sözleşmeler

smear

yayma

slayt
smart contracts
smir
SMS
SMTP
SN
snare

short message service

kısa mesaj hizmeti

simple mail transfer protocol

elektronik posta göndermede basit posta
aktarım protokolü

serial number

seri numarası

snare

kapan

SNOMED

systematized nomenclature of medicine

sistematik tıp terminolojisi

SNOMED CT

systematized nomenclature of medicine
clinical terms

sistematik tıp terminolojisi klinik terimleri

SNOMED RT

systematized nomenclature of medicine sistematik tıp terminolojisi başvuru terimleri
reference terms

SOFA
solit
soliter

sequential organ failure assessment

ardışık organ yetmezliği değerlendirme

solid

katı, katılık

solitary

tek

solübilite

solubility

çözülebilirlik

solüsyon

solution

çözelti

solvent

solvent

çözücü

somatik
somatizasyon
somnambulizm

somatic

bedensel

somatization

bedenselleştirme

somnambulism

uyurgezerlik
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somnografi

somnography

uyku çizgelemesi

somnolans

somnolence

aşırı uyku eğilimi

catheter

dalgı

ultrasonic homogenizer

ultrasonik homojenizatör, sesötesi
bağdaştırıcı

sonda
sonikatör
sonogram
sosyalizasyon
sosyometri

sonogram

sesötesi görüntü

socialization

toplumsallaşma

sociometry

toplumsal davranış ölçümü

SOY

health literacy

sağlık okuryazarlığı

SPA

salus per aqua, health from water

sudan gelen sağlık

spacer

aracı tüp

spacer
spasyal
spasyal
dezoryantasyon
spazm

spatial

1. uzamsal 2. mekansal

spatial disorientation

uzamsal yönelim bozukluğu, mekansal
yönelim bozukluğu

spasm

kasılım

spazmodik

spasmodic

kasılımlı

spazmolitik

spasmolytic

kasılımçözer

spazmoliz
SPB
specific gravity
specimen

spasmolysis

kasılım çözülmesi

cerebral perfusion pressure

serebral perfüzyon basıncı, beyin kanlanma
basıncı

specific gravity

özgül ağırlık

specimen

parça örnek

SPECT

single photon emission computerized
tomography

tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi, tek
foton saçılımlı bilgisayarlı kesitçekim

spektral

spectral

görüntüsel

spektrofotometri
spektroskopi

spectrophotometry

izgesel ışıl ölçümü

spectroscopy

izgesel görüntüleme

spektrum

spectrum

çeşitlilik

spekülatif

speculative

1. saptırıcı 2. kurgusal

spesifik
spesifikasyon

specific

özgül

specification

1. özgülleme 2. özgül özellik

spesifisite

specificity

özgüllük

spesimen

specimen

parça örnek

spinal

spinal

1. omurga (ilişkili) 2. dikensi

spinoz

spinous

dikensi (çıkıntı)

spiral
spirometri
splinter
split
sponjiyöz

spiral

sarmal

spirometry

soluk ölçümü

splinter

kıymıksı

split

1. yarılma 2. çiftlenme 3. ince dilim

spongious

süngerimsi
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spontane
sporadik
SPS

spontaneous

kendiliğinden

sporadic

tek tük

health profile system

sağlık profil sistemi

spur

spur

1. mahmuz 2. mahmuzsu

SQL

structured query language

yapılandırılmış sorgu dili

SRT

stereotactic radiotherapy

sterotaktik radyoterapi, sterotaktik ışın
sağaltımı

SSD

solid state disk

katı hal sürücüsü

SSL

secure socket layer

güvenli soket katmanı

stable

1. kararlı 2. sabit

stability

dengelilik

stabil
stabilite
stabilizasyon
stabilizatör

stabilization

sabitleme, dengeleme

stabilizer

sabitleyen, dengeleyen

stabilometre

stabilometer

dengeölçer

stabilometri

stabilometry

denge ölçümü

stage

stage

evre

STAI

state-trait anxiety inventory

durum-sürekli kaygı envanteri

standardization

ölçünleme

standard

ölçünlü

standardizasyon
standart
stand-by

stand-by

hazırda

standstill

standstill

duraklama

stapler

tel zımba, basardiker

startle disease

irkilme sayrılığı

stapler
startle hastalığı
statik

static

durağan

staz

stasis

durgunluk

science, technology, engineering,
mathematics

fen, teknoloji, mühendislik, matematik

stem cell

stem cell

kök göze

stenoz

stenosis

darlık

STEM

stent

stent

kafesçik

stereotip

stereotype

kalıp

stereotipik

stereotypic

basmakalıp

sterile

1. mikropsuz 2. kısır (kadın)

sterilizasyon

sterilization

1. mikropsuzlaştırma 2. kısırlaştırma

sterilizatör

sterilizator

mikropsuzlaştırgaç

sterilize

sterilized

mikropsuzlaş(tırıl)mış

stetoskop

stethoscope

dinleme aleti

steril

stigmatizasyon
stile

stigmatization

damgalama

stile

kılavuz çubuk
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stiloit
stimülan

styloid

çivimsi

stimulant

uyarıcı

stimülasyon

stimulation

uyarım

stimülatör

stimulator

elektriksel uyarıcı araç

stimulus

uyarı, uyaran

stochastic regressors model

bağımlı değişkenin açıklayıcı değişken
etkisinde olduğunu rassal regresyon modeli

stimülüs
stokastik regresör
model
stoma
strabismus
stragnant hipoksi

stoma

yapay ağız

strabismus

şaşılık

stragnant hypoxia

durağan hipoksi

strangüle

strangulated

boğulmuş

stratifikasyon

strafication

katmanlama

stress

gerilim

stres
striktür

stricture

daralma

strip

strip

şerit

striya

stretch mark, stria

deri çatlağı

strok

stroke

inme, vurum

stroma
structured interview
strüktür
strüktür analiz

stroma

destek doku

structured interview

yapılandırılmış görüşme

structure

yapı

structure analysis

yapı çözümlemesi

stunning

stunning

afallama

subakut

subacute

az ivegen

subconscious

subconscious

bilinç altı

subklinik

subclinical

klinik belirtisiz

substitüsyon

substitution

yerine koyma

substrate

1. etkilenen madde 2. ortam

substrat
subtip

subtype

alt tip

subtotal

subtotal

tam olmayan

subtraksiyon

subtraction

çıkarma

suction

suction

emme

sufl

murmur

üfürüm

suisit

suicide

özkıyım

suje

subject

1. özne 2. denek

sulkus
sumasyon
supin
supinasyon
suportif doku

sulcus

oluk

summation

eklenme

supine

sırtüstü

supination

dışa dönme

supportive tissue

destek doku
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suş
sübjektif

strain

soy

subjective

öznel

süblimasyon

sublimation

yüceltme

süjestibilite

suggestibility

telkine yatkınlık

suggestion

düşünce aşılama, telkin

süjestiyon
süperego
süperenfeksiyon
süperfisyel
süperior
süperpozisyon

superego

üstbenlik

superinfection

eklenik bulaş

superficial

yüzeysel, sığ

superior

üst, yukarı

superposition

binişim

supervisor

gözetmen

süpresan

suppressant, suppressive

baskılayıcı

süpresyon

suppression

baskılama

herd immunity

kitle bağışıklığı

survey

anket, tarama

surveillance

gözet-izle

survival

sağkalım

sürvi oranı

survival rate

sağkalım oranı

süspansiyon

suspension

asıltılı çözelti

sütür

suture

1. dikiş 2. kafatası kemik eklemi

SVM

support vector machines

destek vektör makineleri

SVO

cerebrovascular accident

serebrovasküler olay, beyin-damar olayı

switch

anahtar

süpervizör

sürü bağışıklığı
sürvey
sürveyans
sürvi

switch
switch variable

switch variable

anahtarlama değişkeni

şecere

pedigree

soyağacı

şelatör

chelator

şelatlayıcı

şelazyon

chelation

şelatlama, kıskaçlama, metal iyon-organik
molekül bağlanması

tabula rasa

boş levha

tabula rasa
TAH

total artificial heart

total yapay kalp

tahlil

analysis

çözümleme, inceleme

takifilaksi

tachyphylaxis

direnç gelişimi

taksonomi

taxonomy

bölümleme, sınıflandırma, sınıflandırma
kuralları

tactile agnosia

dokunma tanımazlığı

tampon

1. tıkaç 2. baskıt 3. dengeleyici

buffer solution

dengeleyici çözelti

taktil agnozi
tampon
tampon çözelti
tamponat

tamponade

baskılanma

tanatofobi

thanatophobia

ölüm korkusu
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tanatos
tandem mass
spektrometri
tanjansiyalite
tansiyon
tansiyon aleti
tardif diskinezi
tardif distoni

thanatos

ölüm içgüdüsü

tandem mass spectrometry

ardışık kütle izge ölçümü

tangentiality

çevresel konuşma

1. blood pressure 2. tension

1. kan basıncı 2. gerilim

sphygmomanometer

kan basınçölçer

tardive dyskinesia

geç devinim bozukluğu

tardive dystonia

geç gerim bozukluğu

transcatheter aortic valve implantation

transkateter aortik valf implantasyonu,
kateterle aort kapak yerleştirme

TBI

1. total body irradiation 2. traumatic
brain injury

1. tüm beden ışınlaması 2. travmatik beyin
hasarı

TCP

transmission control protocol

aktarım katmanı geçiş kontrol protokolü

TDP

fresh frozen plasma

taze donmuş plazma

TAVİ

tedavi
TEE
teknik
tektoriya
telanjiyektazi
teleasistans
telekonsültasyon
telementör
telemetri
telemonitörizasyon
telepati
teleradyografi
telesağlık
teletıp
tema
temaruz
temyiz kudreti

treatment

sağaltım

transoesophageal echocardiography

transözofageal ekokardiyografi, yemek
borusundan ekokardiyografi

technique

uygulayım

tectoria

çadır

telangiectasia

kılcal damar genişlemesi

tele-asistans

uzaktan yardım

teleconsultation

uzaktan danışım

tele-mentor

uzaktan yönder

telemetry

uzaktan ölçüm

telemonitoring

uzaktan izlem

telepathy

uzak duyum

teleradiography

uzaktan X-ışınlı görüntüleme

tele-health

uzaktan sağlık

telemedicine

uzaktan tıp

thema

anadüşünce, izlek

simulation, malingering

sayrımsama

civil responsibility

ayırtım gücü, hukuki ehliyet

TENS

transcutaneous electrical nerve
stimulation

transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu,
deriden elektriksel sinir uyarımı

tensile

tensile

gerilim

tensile strength
tensile stress

tensile strength

gerilim gücü

tensile stress

gerilim direnci

teori

theory

kuram

teorik

theoretical

kuramsal

terapi

therapy

sağaltım
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termal
terminal

thermal

1. sıcak kaplıca suyu 2. ısı (ilişkili)

terminal

son

terminal phase

ölümcül evre

terminasyon

termination

sonlandırma

terminoloji

terminology

terim bilimi

thermodilution

sıcaklık seyreltme

thermometry

sıcaklık ölçümü

termoregülasyon

thermoregulation

sıcaklık düzenlenim

termoregülatör

thermoregulator

sıcaklıkdüzenler

terminal dönem

termodilüsyon
termometri

termostat
termoterapi
tersil
tersiyer

thermostate

sıcaklıkdenetir

thermotherapy

sıcakla sağaltım

tertile

üçte birlik

tertiary

üçüncül, üçüncü

teşhis

diagnosis

tanı

tetani

tetany

kasınım

tetralogy

1. dörtlük 2. dörtleme

tetraloji
TEVAR

text
text mining
TF

thoracic endovascular aneurysm repair torasik endovasküler aort anevrizma tamiri,
damariçi göğüs ana atardamar baloncuk
onarımı
text

metin

text mining

metin madenciliği

term frequency

terim sıklığı

term frequency-inverse document
frequency

terim sıklığı – ters belge sıklığı

thesaurus

thesaurus

eşanlamlılar sözlüğü, kavram dizini

threshold

threshold

eşik değer

medical

tıp ilişkili

TF-IDF

tıbbi
tıbbi ilüstrasyon

medical illustration

tıbbi görselleme

TISS

therapeutic intervention scoring system

1. terapötik girişimsel puanlama sistemi 2.
girişim puanlama sistemi

TİA

transient ischemic attack

transient iskemik atak, geçici yetersiz
kanlanma atağı

TİC

medical monitoring device

tıbbi izleme cihazları

t.i.d.

ter in die

günde üç kez

tidal

tidal

gelgitsel

tidal volüm

tidal volume

soluk hacmi

diagnostic-related groups

tanı ilişkili gruplar

tik

tic

seğirti

tilt

tilt

eğim

tilt table test

eğimli masa testi

TİG

tilt table test
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timestamp

timestamp

zaman damgası

tyndallization

aşamalı mikropsuzlaştırma

tinnitus

kulak çınlaması

tip I bias

type I bias

birinci tür yanlılık

tip II bias

type II bias

ikinci tür yanlılık

tindalizasyon
tinnitus

tipik

typical

özgün, olağan

TİT

urinalysis

tam idrar tahlili

titration

eş değerleme

titer

eş derişim

titrasyon
titre
titübasyon

titubation

titrek baş

TLD

thermoluminescent dosimeter

termolüminesan dozimetre, termolüminesan
ışınölçer

TMS

transcranial magnetic stimulation

transkraniyal manyetik stimülasyon,
kafatasından manyetik uyarım

TMU

transcranial magnetic stimulation

transkraniyal manyetik uyarım, kafatasından
manyetik uyarım

tofüs

tophus

yumru

token economy system

ödül biriktirme yöntemi

tolerance

1. yanıtsızlık 2. katlanım 3. dayanabilirlik
4. alışma

tomografi

tomography

kesitçekim

tomoterapi

token ekonomi
sistemi
tolerans

tomotherapy

kesitsağaltım

ton

tone

tını, titrem

tonal

tonal

tınımsal

tonik

tonic

1. gergili 2. güçlendirici

tonisite
tonüs
topikal

tonicity

gergi

tonus

kas gerinimi

topical

yüzeysel

topography

bölgesel anatomi çizgelemesi

toraks

thorax

göğüs boşluğu, göğüskafesi

tork

torque

döndürme momenti

topografi

torsiyon

torsion

burulum

tortikolis

torticollis

eğri boyun

tortiyoz

tortuous

kıvrımlı

tortiyozite

tortuosity

kıvrımlılık

total

toplam

total
total situs inversus

situs inversus totalis

tam ters konum

TÖE

transoesophageal echocardiography

transözofageal ekokardiyografi, yemek
borusundan ekokardiyografi

TPM

temporary pacemaker

geçici kalp pili
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TPN
trabekülasyon
traceability
trait
traksiyon
trakt
trankilizan

total parenteral nutrition

total parenteral nütrisyon, tümüyle
damardan beslenme

trabeculation

bölmelenim

traceability

izlenebilirlik

trait

öznel yapı

traction

çekme, çekilme, çekme gücü

tract

yol

tranquilizer

yatıştırıcı

trance

kendinden geçme

transaction

transaction

işlem

transdüksiyon

transduction

ileti

trans

transdüser

transducer

çevirgeç

transeksiyon

transection

enine kesi

transfer
transferans
transformasyon

transfer

aktarma

transference

aktarım

transformation

1. yapısal değişim 2. dönüşüm

transfüzyon

transfusion

kan aktarımı

transgenik

transgenic

gen aktarımlı

transit

doğrudan geçiş

transit
transizyon
transizyonel
transkripsiyon

transition

geçiş, değişme

transitional

1. değişici 2. geçici

transcription

kopyalama

transkütan

transcutaneous

deriden

transkütanöz

transcutaneous

deri geçişli

translokasyon

translocation

yer değişim

translüminal
translüminasyon
translüsen
transmembran
transmisyon
transmiter
transmüral
transözofageal
transparan
transparency
transplantasyon
transport
transpozisyon
transvers

transluminal

iç boşluktan

transillumination

ışık geçirim

translucent

yarı saydam

transmembrane

zardan

transmission

1. aşırtım 2. genetik aktarım 3. iletim

transmitter

uyarı aktarıcı

transmural

1. duvartutan 2. duvardan

transesophageal

yemek borusundan

transparent

saydam

transparency

şeffaflık

transplantation

nakil

transport

taşınım, taşıma

transposition

yer değişimi

transverse

enine
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trase

tracing

yol, iz

travay

labour

doğum eylemi

travma

trauma

örselenme

travmatik
travmatizasyon
treadmill
tremor
trent

traumatic

örseleyici, yaralayıcı, sarsıcı

traumatization

örselenme, yaralanma, sarsılma

treadmill

koşu bandı

tremor

titreme

trent

eğilim

triaksiyel

triaxial

üç eksenli

triangüler

triangular

üçgenimsi

trifazik

triphasic

üç evreli

trigon
tril
triloji
trimester
trismus
triyaj
triyat
trizomi

trigone

üçgen

thrill

elle hissedilen titreşim, ele gelen titreşim

trilogy

üçlük

trimester

üç ay

trismus

çene kilitlenmesi

triage

öncelikleme

triad

üçlü

trisomy

üçlü kromozom

trokar

trocar

deleç

trokoit

trochoid

silindirik

thrombectomy

kan pıhtısı çıkartımı

thromboembolism

pıhtı tıkanımı

trombektomi
tromboembolizm
trombojenik

thrombogenic

pıhtıoluşturur

trombojenite

thrombogenicity

pıhtılaştırıcılık

thrombolytic

pıhtıeritir

thrombolysis

pıhtı erimesi

thromboplastic

pıhtılaştırıcı

trombolitik
tromboliz
tromboplastik
trombosit

thrombocyte, platelet

pulyuvar

tromboz

thrombose

pıhtı tıkaç oluşumu

trombüs

thrombus

pıhtı topağı

trunkal

truncal

gövdesel

trunkus
TSİS

truncus

gövde

post-treatment monitoring system

tedavi sonrası izlem sistemi

TSL

transport layer security

aktarım katmanı güvenliği

TTE

transthoracic echocardiography

transtorasik ekokardiyografi, göğüs
duvarından ekokardiyografi

TTS

text to speech

konuşma metni

tuba

tuba

tüp
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tumor

tumor

şişlik

tunika

layer

katman

turgor

turgor

gergi, dolgunluk

turnike

tournique

boğmaç

touch

dokunum

tuşe
tübül

tubule

borucuk

tübüler

tubular

borucuksu

tümör

tumor

ur

tumoral

ura benzer

türbülan

turbulant

burgaçlı

türbülans

turbulence

burgaç

tümöral

Tx

transplantation

organ nakli, organ aktarımı

TXT

text

metin dosyası

UBS

spatial information system

uzamsal bilgi sistemi

UHY

remote patient monitoring

uzaktan hasta yönetimi

ulkus
ultrafiltrasyon

ulcus

yara

ultrafiltration

ince süzme

ultrafiltrat

ultrafiltrate

ince süzüntü

ultrason

ultrasound

1. sesötesi 2. sesötesi göreçleme

ultrasonik

ultrasonic

sesötesi (ilgili)

ultrasonografi

ultrasonography

sesötesi göreçleme

ultrastrüktür

ultrastructure

ince yapı

ultraviyole

ultraviolet

morötesi

ultraviyole
radyasyon

ultraviolet

morötesi ışınım

UML

unified modeling language

birleşik modelleme dili

UMLS

unified medical language system

birleşik tıp dili sistemi

unconscious

unconscious

bilinç dışı

upregulation

upregulation

artarak düzenlenim

uninterruptible power supply

kesintisiz güç kaynağı

uptake

tutulum

ultrasound

ultrason, ultrasonografi, sesötesi, yansılanım

universal serial bus

evrensel seri veriyolu

UPS
uptake
US
USB
USG

ultrasonography

ultrasonografi

USH

remote health service

uzaktan sağlık hizmeti

USS

national health system

ulusal sağlık sistemi

national health data dictionary

ulusal sağlık veri sözlüğü

ultraviolet

ultraviyole, morötesi

ultra-wideband

ultra geniş bant

USVS
UV
UWB
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ülser
üniaksiyel
ünidireksiyonel

ulcer

yara

uniaxial

tek eksenli

unidirectional

tek yönlü

ünifokal

unifocal

tek odaklı

üniform

uniform

tek biçimli

ünilateral

unilateral

tek taraflı

ünipolar

unipolar

tek kutuplu

ünite

unit

birim

ünivalan

univalent

tek değerlikli

ünivaryant

univariant

tek değişkenli

üniversal

universal

evrensel

üroflometri
ürografi
ütilizasyon

uroflowmetry

idrar akım ölçümü

urography

boşaltım sistemi görüntülemesi

utilization

kullanım

ÜTS

product tracking system

ürün takip sistemi

VAC

vacuum assisted closure

vakum yardımlı yara kapatma, negatif
basınçlı yara kapatma

VAD

ventricular assist device

ventriküler destek cihazı, karıncık destek
cihazı

VAK

vacuum assisted closure

vakum yardımlı yara kapatma, negatif
basınçlı yara kapatma

vaka
vaka raporu
vaksin
vaksinasyon

case

olgu

case report

olgu yazanağı

vaccine

aşı

vaccination

aşılama

vakum

vacuum

havasız boşluk

vaküol

vacuole

koful

valans

valence

değer, değerlik

valve

kapak

valgus

dışa çarpıklık

validation

geçerleme

valf
valgus
validasyon
validite
vaporizasyon
vaporizatör
variyete
varus
varyabilite

validity

geçerlilik

vaporization

buharlaş(tır)ma

vaporizer

buharlaştırıcı

variety

çeşitlilik

varus

içe çarpıklık

variability

değişebilirlik

varyabl

variable

değişken

varyans

variance

değişkenlik

varyant

variant

değişken
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varyasyon
vasat
vaskülarizasyon
vasküler
VATS
vazoaktif

variation

değişik

media

besiyeri, ortam, orta

vascularization

damarlanma

vascular

1. damarlı oluşum 2. damarsal

video assisted thoracoscopic surgery

video yardımlı göğüs boşluğu göreçleme
cerrahisi

vasoactive

damar etkinleştirici

vazodepresör

vasodepressor

damar baskılayıcı

vazodilatasyon

vasodilatation

damar genişlemesi

vazodilatör

vasodilator

damar genişletici

vazokonstriksiyon

vasoconstriction

damar büzülmesi

vazokonstriktör

vasoconstrictor

damar büzücü

vasomotor

damar devinimsel

vazomotor
vazorölaksan
vazorölaksasyon
vazospazm
VBP
vejetatif

vasorelaxant

damar gevşetici

vasorelaxation

damar gevşemesi

vasospasm

ani damar kasılması

data science pyramid

veri bilimi piramidi

vegetative

bitkisel

vegetative state

bitkisel yaşam

vektör

vector

1. bileşke 2. yöney 3. taşıyıcı

velosite

velocity

hız

vejetatif hayat

ven
venografi
venom

vein

toplardamar

venography

toplardamar görüntülemesi

venom

hayvansal zehir

ventilation

solutma

ventilatör

ventilator

1. havalandırıcı 2. solutucu

ventilatuvar

ventilatory

solutumsal

ventral

1. ön 2. karın (ilişkili)

ventricle

karıncık

ventilasyon

ventral
ventrikül
ventromediyal
VEP
verifikasyon

ventromedial

ön-içyan

visual evoked potential

vizüel evok potansiyel, görsel uyarılmış
gizil güç

verification

doğrulama

versiyon

version

sürüm

verteks

vertex

1. tepe 2. kafa tepesi

vertigo

vertigo

baş dönmesi

vertikal

vertical

düşey

vestibül

vestibule

1. giriş boşluğu 2. iç kulak

vestibüler

vestibuler

iç kulak (ilişkili)
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vezikül

vesicle

1. kesecik 2. sulu kabarcık

vibrasyon

vibration

titreşim

vijilans

vigilance

1. uyanıklık 2. süreç izlem

vilüs

villus, villi

parmaksı çıkıntı

virtopsy

kapalı ölü tanılama

virtopsi
virtual

virtual

sanal

virtual DOM

virtual document object model

sanal belge nesnesi modeli

virtual reality

virtual reality

virtual reality
terapisi

virtual reality therapy

virtualization

virtualization

sanal gerçeklik
sanal gerçeklik sağaltımı
sanallaştırma

virülan

virulent

hastalandıran

virülans

virulence

hastalandırma yetisi

viser

viscus (viscera)

iç organ

viseral

visceral

1. içe ait 2. iç organa ait

viskozite

viscosity

akışmazlık

visköz

viscous

akışmaz

vital
vital kapasite
vitalite

vital

yaşamsal

vital capacity

yaşamsal sığa

vitality

yaşama gücü

vitreous humor

göz içi sıvısı

vitröz

vitreous

camsı

viyabıl

viable

canlı

viability

yaşayabilirlik, canlılık

vial

sıvı ilaç şişesi

vitreous humor

viyabilite
viyal
vizüel
vizüel agnozi
vizüel algı
vizüelizasyon
vizyon
VK

visual

görsel

visual agnosia

görsel tanımazlık

visual perception

görsel algı

visualization

görselleştirme

vision

1. uzakgörü, uzgörü 2. görme 3. gösterim

vital capacity

vital kapasite, yaşamsal sığa

vlog

video blog

video kaydı ile web blog uygulaması

VOG

video oculography

video okülografi, video göz çizgelemesi

vocal cord

ses teli

volatile

uçucu

voluntary

gönülllü

vokal kort
volatil
volonter
volüm
volümetrik
VR

volume

hacim

volumetric

hacimsel

virtual reality

sanal gerçeklik
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VRML

virtual reality modeling language

sanal gerçeklik modelleme dili.

VYS

database management system

veritabanı yönetim sistemi

WAD

wearable aid device

giyilebilir yardım cihazı

WAN

wide area network

geniş alan ağı

WAP

wireless application protocol

kablosuz uygulama protokolu

WBAN

wireless body area network

kablosuz vücut alan ağI

WBC

white blood cell, leukocyte

akyuvar

WCD

wearable clinical device

giyilebilir tıbbi cihaz

webinar

çevrim içi toplantı, sanal seminer

webinar
WHO

World Health Organization

Dünya Sağlık Örgütü

Wi-Fi

wireless fidelity

kablosuz bağlantı alanı

wimax

worldwide interoperability for
microwave access

kablosuz hızlı internet erişimi

WLAN

wireless local area network

kablosuz yerel alan ağı

WLLR

weighted log likelihood ratio

ağırlıklı logaritmik olasılıklı oran

workshop

workshop

çalıştay

WPAN

wireless personal area network

kablosuz kişisel alan ağı

WRD

wearable rehabilitation device

giyilebilir rehabilitasyon cihazı

WSN

wireless sensor network

kablosuz algılayıcı ağ

WT

wearable technology

giyilebilir teknoloji

XD

expiration date

son kullanma tarihi

XML

eXtensible markup language

genişletilebilir işaret dili

X-Ray

X-Ray

Röntgen, (cihazı), direkt grafi

cross site scripting

siteler arası komut dosyası çalıştırma

iatrogenic

sağlıkçı kaynaklı

XSS
yatrojenik
YBB

intensive care unit

yoğun bakım birimi

YBS

management information system

yönetim bilgi sistemi

YBÜ

intensive care unit

yoğun bakım ünitesi

YGZ

artificial general intelligence

yapay genel zeka

YKDS

managerial decision support system

yönetimsel karar destek sistemi

YLD

years lost to disability

yeti yitimine bağlı kaybedilmiş yaşam
yılları

YLL

years of life lost

kaybedilmiş yaşam yılları

YSA

artificial neural network

yapay sinir ağı

YSA

artificial neural networks

yapay sinir ağları

YZ

artificial intelligence

yapay zeka

zymogen

ön enzim

zone

kuşak

zimojen
zon

