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ICNP - Polskie 

code axis term description 

10000262 F aborcja 

zaburzony proces układu rozrodczego: 
przerwanie lub zakończenie ciąży i wydalenie 
płodu; przerwanie lub zakończenie ciąży 
i wydalenie płodu niezdolnego do 
przetrwania/przeżycia 

10018646 F aborcja samoistna 
aborcja: występuje bez oczywistej przyczyny 
lub interwencji 

10001741 F adaptacja 
radzenie sobie: radzenie sobie w nowych 
sytuacjach 

10027112 DC adekwatna wiedza adekwatna wiedza 

10042065 DC adekwatne nawodnienie adekwatne nawodnienie 

10042342 F adekwatne nawodnienie nawodnienie adekwatne 

10045725 DC adekwatne zaopatrzenie w pokarm zaopatrzenie w pokarm 

10038359 F adekwatne zaopatrzenie w wodę zaopatrzenie w wodę 

10024930 DC adekwatny sen adekwatny sen 

10014939 F adekwatny sen sen 

10001773 A administrowanie 
dystrybucja: dostarczenie lub zapewnienie 
czegoś 

10030383 IC administrowanie antybiotykiem administrowanie 

10030417 IC administrowanie insuliną administrowanie 

10001827 IC administrowanie leczeniem profilaktycznym administrowanie 

10025444 IC administrowanie lekiem administrowanie 

10045827 IC administrowanie lekiem domięśniowym administrowanie lekiem 

10045858 IC administrowanie lekiem dopochwowym administrowanie lekiem 

10045836 IC administrowanie lekiem dożylnym administrowanie lekiem 

10001804 IC administrowanie lekiem i roztworem administrowanie 

10001794 IC 
administrowanie lekiem po interpretacji rezultatu gazometrii 
tętniczej administrowanie 

10045815 IC administrowanie lekiem podawanym śródskórnie administrowanie lekiem 

10045843 IC administrowanie lekiem podskórnym administrowanie lekiem 

10023084 IC administrowanie lekiem przeciwbólowym administrowanie 

10037248 IC administrowanie lekiem przeciwgorączkowym administrowanie 

10037037 IC administrowanie suplementem diety administrowanie 

10030429 IC administrowanie szczepionką administrowanie 

10037044 IC administrowanie witaminą administrowanie 

10030438 IC administrowanie witaminą B12 administrowanie 

10046579 IC administrowaniem lekiem wziewnym administrowanie lekiem 

10001929 A adwokatura 
wspieranie: zalecanie czegoś lub kogoś 
poprzez argumentację 

10039542 IC adwokatura dla karmiącej piersią adwokatura 

10001938 IC adwokatura pacjenta 
adwokatura: ułatwianie postawienia 
zarzutów w imieniu pacjenta 

10001940 M aerozol materiał 

10002438 F afazja 
zaburzone funkcje poznawcze: obejmuje 
rozumienie i stosowanie słów 

10047018 DC Afazja ekspresyjna (ruchowa) Afazja ekspresyjna (ruchowa) 

10007406 F afazja ekspresyjna (ruchowa) 

afazja: częściowa lub całkowita niezdolność 
formowania lub wyrażania słów w mowie lub 
piśmie, niekoniecznie związana z 
trudnościami w rozumieniu słów i języka 

10047025 DC Afazja impresyjna (czuciowa) Afazja impresyjna (czuciowa) 

10009893 F afazja impresyjna (czuciowa) 
afazja: zaburzenia rozumienia słów 
wyrażanych w mowie lub w piśmie 

10002035 F agitacja 

hiperaktywność: okoliczności bezcelowego 
pobudzenia psychoruchowego, niespokojna 
aktywność, chodzenie w kółko, sposób 
rozładowywania napięcia nerwowego 
wynikającego z niepokoju, strachu lub stresu 

10025705 DC agitacja (pobudzenie) agitacja (pobudzenie) 
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10002042 F agnozja 

zniekształcone myślenie: całkowita lub 
częściowa utrata zdolności rozpoznawania 
znanych przedmiotów lub osób, wynikająca z 
uszkodzeń mózgu dotykających ośrodków 
wzrokowych, słuchowych, węchowych, 
smakowych lub czuciowych 

10035480 DC agresywne zachowanie przemoc 

10000329 F akceptacja 
radzenie sobie: redukowanie lub usuwanie 
barier, obaw lub napięć 

10036294 F akceptacja starzenia akceptacja 

10044273 F akceptacja statusu zdrowotnego akceptacja 

10023499 DC akceptacja statusu zdrowotnego akceptacja statusu zdrowotnego 

10008833 F akcja serca wskaźnik 

10043396 F akcja serca płodu akcja serca 

10029229 DC akcja serca w granicach normy akcja serca 

10008846 F akcja serca, oznaka życia akcja serca 

10014145 A aktywność pacjenta działanie 

10016008 F aktywność psychoruchowa 

proces układu nerwowego: koordynacja 
ruchu, dobrowolnych sposobów poruszania 
się i mobilizacji aparatu ciała wymagające 
pewnego stopnia koordynacji nerwowo-
mięśniowej z wykorzystaniem świadomego 
działania umysłu 

10017805 F aktywność wykonywana samodzielnie wykonywanie 

10000355 F akulturacja 
asymilacja: modyfikacja grupy lub jednostki 
jako rezultat kontaktu z inną kulturą 

10041491 M alarm urządzenie monitorujące 

10041502 M alarm drzwi wyjściowych alarm 

10041518 M alarm sygnalizujący upadek alarm 

10002159 F aleksja 
afazja impresywna: niezdolność rozumienia 
słów wyrażonych na piśmie 

10029697 DC alergia alergia 

10041119 F alergia 
zaburzony proces układu immunologicznego: 
odpowiedź immunologiczna na obcy antygen 

10000790 DC alergia na lateks alergia na lateks 

10011185 F alergia na lateks 

alergia: odpowiedź immunologiczna 
wynikająca z kontaktu z produktami 
wytwarzanymi z drzewa kauczukowego 

10011878 F alergia na lek alergia 

10018336 F alergia na ukąszenie węża alergia 

10047158 DC Alergia pokarmowa Alergia pokarmowa 

10008091 F alergia pokarmowa 

alergia: odpowiedź immunologiczna 
wynikająca z kontaktu z pokarmem, na które 
osoba stała się uczulona 

10010307 F alergia wywołana ukąszeniem owada alergia 

10039934 DC Allodynia Allodynia 

10038870 F Allodynia ból 

10047209 DC Ambiwalencja Ambiwalencja 

10002205 F ambiwalencja 
emocja: stan doświadczania sprzecznych 
uczuć względem tego samego obiektu 

10002233 F amnezja 

zaburzona pamięć: utrata pamięci związana z 
uszkodzeniem mózgu lub kryzysem 
emocjonalnym 

10002246 M amputacja zabieg chirurgiczny 

10002279 M analgetyk substancja chemiczna 

10032227 IC analgezja kontrolowana przez pacjenta działanie 

10002298 A analizowanie 
ewaluacja: synteza informacji na temat 
czegoś 

10010877 A angażowanie 

zachowanie interaktywne: okazywanie 
zainteresowania innymi osobami i czynny 
udział w ich poczynaniach, gotowość 
udzielania innym pomocy 

10002383 M antybiotyk substancja chemiczna 

10019848 M aparat ortodontyczny urządzenie ortotyczne 

10008805 M aparat słuchowy urządzenie ortotyczne 

10011349 M aparatura podnosząca urządzenie mobilizujące 

10019029 M aparatura ssąca urządzenie do transportu 
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10002455 F apetyt 

status: doznanie pragnienia zaspokojenia 
potrzeby spożycia substancji odżywczych lub 
określonego typu pokarmu 

10047041 DC Apraksja Apraksja 

10047039 F Apraksja Proces układu nerwowego 

10002527 A aranżowanie 
koordynowanie: kładzenie czegoś w 
wymaganym porządku 

10030493 IC aranżowanie urządzenia do  transportu aranżowanie 

10024171 IC aranżowanie usług transportowych aranżowanie 

10002515 M aromaterapia terapia 

10002591 M artefakt byt 

10002536 F arytmia 

zaburzony proces serca: zaburzenia 
prawidłowego rytmu skurczów 
przedsionkowych i komorowych mięśnia 
sercowego 

10027177 DC aspiracja aspiracja 

10002656 F aspiracja 

zaburzony proces układu oddechowego: 
inhalacja substancji żołądkowych lub 
zewnętrznych do tchawicy lub płuc 

10011821 A aspiracja mechaniczna aspiracja: odsysanie mechaniczne 

10011723 A aspiracja ręczna aspiracja: odsysanie ręczne 

10002845 F asymilacja 

radzenie sobie: proces odbioru nowych 
faktów, reagowania na nowe sytuacje lub 
włączania najnowszych informacji i nowych 
doświadczeń do istniejącej rzeczywistości 

10002850 A asystowanie 
doglądanie: wykonywanie części pracy z kimś 
lub dla kogoś 

10002866 IC asystowanie chirurgowi podczas operacji asystowanie 

10045964 IC asystowanie dziecku w czynnościach toaletowych asystowanie 

10030809 IC asystowanie usługodawcy usług zdrowotnych asystowanie 

10038986 IC asystowanie w chodzeniu asystowanie 

10036520 IC asystowanie w chodzeniu z użyciem urządzenia asystowanie 

10050275 IC Asystowanie w czesaniu Asystowanie 

10023531 IC asystowanie w czynnościach toaletowych asystowanie 

10037269 IC asystowanie w jedzeniu i piciu asystowanie 

10036508 IC asystowanie w mobilności asystowanie 

10045972 IC asystowanie w mobilności w łóżku asystowanie 

10035763 IC asystowanie w samoopiece asystowanie 

10050268 IC Asystowanie w ubieraniu Asystowanie 

10030821 IC asystowanie w higienie asystowanie 

10030813 IC asystowanie w kontrolowaniu gniewu asystowanie 

10002884 M atomizer urządzenie wspomagające oddychanie 

10003054 F autonomia 
prawo pacjenta: zdolność podejmowania 
decyzji i pokierowania swoim działaniem 

10021630 C babcia członek rodziny 

10007241 T badanie zdarzenie lub epizod 

10032243 F badanie fizykalne badanie 

10032258 IC badanie fizykalne działanie 

10003123 M bandaż opatrunek na ranę 

10030976 M bandaż elastyczny bandaż 

10022332 DC bariera komunikowania bariera w komunikacji 

10013564 F bariera komunikowania 

obstrukcja: uniemożliwienie lub 
zablokowanie wymiany myśli, wiadomości 
lub informacji 

10003201 M barierka na łóżko urządzenie unieruchamiające 

10024768 F bariery w przestrzeganiu obstrukcja 

10041174 L bark obszar ciała 

10003199 M basen sanitarny urządzenie absorbujące lub zbierające 

10035632 F bez agresywnego zachowania pozytywne zachowanie 

10028783 DC bez aspiracji bez aspiracji 

10028796 F bez aspiracji pozytywny proces układu oddechowego 

10040063 DC bez biegunki bez biegunki 

10040059 F bez biegunki efektywna defekacja 

10029201 DC bez błąkania bez błąkanie 

10029217 F bez błąkania mobilizacja 

10029008 DC bez bólu bez bólu 

10029012 F bez bólu percepcja pozytywna 

10029264 DC bez duszności bez duszności 
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10029255 F bez duszności pozytywny proces układu oddechowego 

10040295 DC bez efektu ubocznego leku bez efektów ubocznych leku 

10040282 F bez efektu ubocznego leku odpowiedź na lek 

10028945 DC bez infekcji bez infekcji 

10028834 F bez komplikacji zjawisko 

10042451 DC bez komplikacji nabytych podczas hospitalizacji bez komplikacji 

10042414 DC bez komplikacji okołoporodowych bez komplikacji 

10042446 DC bez komplikacji podczas ciąży bez komplikacji 

10042422 DC bez komplikacji podczas porodu bez komplikacji 

10042433 DC bez komplikacji podczas porodu dziecka bez komplikacji 

10042467 DC bez komplikacji poporodowych bez komplikacji 

10042390 DC bez komplikacji związanych ze stomią bez komplikacji 

10028806 DC bez krwawienia bez krwawienia 

10028810 F bez krwawienia pozytywny proces układu naczyniowego 

10028765 DC bez nadużywania alkoholu bez nadużywania alkoholu 

10028777 F bez nadużywania alkoholu bez nadużywania substancji 

10028868 DC bez nadużywania specyfików bez nadużywania specyfików 

10028875 F bez nadużywania specyfików bez nadużywania substancji 

10029123 DC bez nadużywania substancji bez nadużywania substancji 

10029134 F bez nadużywania substancji pozytywne zachowanie 

10029152 F bez nadużywania tytoniu bez nadużywania substancji 

10029147 DC bez nadużywania tytoniu bez nadużywania tytoniu 

10042989 F bez niepożądanej interakcji leku bez niepożądanej interakcji leku 

10042991 DC bez niepożądanej interakcji leku bez niepożądanej interakcji leku 

10028984 DC bez nudności bez nudności 

10028997 F bez nudności percepcja pozytywna 

10029020 DC bez obrzęków obwodowych bez obrzęków obwodowych 

10029031 F bez obrzęków obwodowych efektywny proces układu regulacyjnego 

10029065 DC bez odleżyny bez odleżyny 

10029077 F bez odleżyny pozytywna struktura części ciała 

10029168 DC bez przemocy bez przemocy 

10029175 F bez przemocy pozytywne zachowanie 

10029110 F bez samookaleczania bez zachowań autodestrukcyjnych 

10029106 DC bez samookaleczenia bez samookaleczenia 

10040823 DC bez sedacji bez sedacji 

10040810 F bez sedacji efektywna sedacja 

10028847 DC bez splątania bez splątania 

10028852 F bez splątania pozytywne funkcje poznawcze 

10034696 DC bez ucieczki bez ucieczki 

10034677 F bez ucieczki pozytywne zdarzenie lub epizod 

10034704 DC bez upadku bez upadku 

10034683 F bez upadku pozytywne zdarzenie lub epizod 

10028966 DC bez urazu bez urazu 

10028978 F bez urazu pozytywny proces 

10033587 DC bez urazu chemicznego bez urazu chemicznego 

10034302 F bez urazu chemicznego pozytywny proces 

10033594 DC bez urazu elektrycznego bez urazu elektrycznego 

10034318 F bez urazu elektrycznego pozytywny proces 

10033616 DC bez urazu laserem bez urazu laserem 

10034325 F bez urazu laserem pozytywny proces 

10029374 DC bez urazu okołooperacyjnego bez urazu okołooperacyjnego 

10029361 F bez urazu okołooperacyjnego pozytywny proces 

10033628 DC bez urazu podczas pozycjonowania okołooperacyjnego 
bez urazu podczas pozycjonowania 
okołooperacyjnego 

10034339 F bez urazu podczas pozycjonowania okołooperacyjnego pozytywny proces 

10034360 F bez urazu podczas przemieszczania pozytywny proces 

10033637 DC bez urazu popromiennego bez urazu popromiennego 

10034341 F bez urazu popromiennego pozytywny proces 

10033659 DC bez urazu spowodowanego przemieszczaniem 
bez urazu spowodowanego 
przemieszczaniem 

10033644 DC bez urazu termicznego bez urazu termicznego 

10034356 F bez urazu termicznego pozytywny proces 

10038545 DC bez urazu w wyniku upadku bez urazu przy upadku 

10038532 F bez urazu w wyniku upadku pozytywne zdarzenie lub epizod 

10029181 DC bez wymiotów bez wymiotów 

10029199 F bez wymiotów pozytywny proces układu pokarmowego 

10044260 DC bez wyparcia bez wyparcia 
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10044256 F bez wyparcia efektywne radzenie sobie 

10035645 DC bez zachowań agresywnych bez zachowań agresywnych 

10029083 DC bez zachowań autodestrukcyjnych bez zachowań autodestrukcyjnych 

10029096 F bez zachowań autodestrukcyjnych pozytywne zachowanie 

10028950 F bez zakażenia pozytywny proces 

10036406 DC bez zakrzepicy żył głębokich bez zakrzepicy żył głębokich 

10036391 F bez zakrzepicy żył głębokich pozytywny proces układu naczyniowego 

10029049 DC bez zatrucia bez zatrucia 

10029054 F bez zatrucia pozytywny proces 

10045681 DC bez zawrotów głowy bez zawrotów głowy 

10045359 F bez zawrotów głowy pozytywna percepcja 

10034727 DC bez zmęczenia bez zmęczenia 

10034715 F bez zmęczenia pozytywny proces 

10035020 DC bezdech bezdech 

10035012 F bezdech zaburzony proces układu oddechowego 

10009069 F bezdomność 

status: jednostki lub rodziny pozbawione 
stałej siedziby mieszkalnej, często wiążący 
się: z niedoborem środków adekwatnych do 
zapewnienia stosownego schronienia, 
nieodpowiednie wyżywienie, izolacja 
społeczna, ograniczony dostęp do urządzeń 
sanitarnych i podatność na zagrożenia 
stwarzane, np. przez choroby, przemoc i 
nadużywanie substancji 

10032676 F bezpieczeństwo status 

10032682 F bezpieczeństwo urządzeń bezpieczeństwo 

10031397 F bezpieczeństwo w domu bezpieczeństwo 

10031247 F bezpieczeństwo w środowisku bezpieczeństwo 

10045316 F bezpłodność płodność 

10039952 DC bezradność bezradność 

10008920 F bezradność 

emocja negatywna: poczucie niemożności 
przejęcia  kontroli i  niezależnego działania  
bez pomocy, bezbronność, związane z 
upośledzonymi zdolnościami radzenia sobie 
lub wyuczoną bezradnością, 
podporządkowanie władzom tj. opiekunowie, 
związane z zachowaniem w roli chorego 

10010330 F bezsenność 

zaburzony sen: chroniczna  bezsenność lub 
brak możliwości pozostania w stanie uśpienia 
w ciągu nocy lub innego przedziału 
czasowego przeznaczonego na sen pomimo 
wygodnej pozycji w odpowiednim 
środowisku, czuwanie i bezsenność; często 
związana z czynnikami psychicznymi lub 
fizycznymi np. stresem, niepokojem, bólem,  
dyskomfortem, napięciem, zaburzeniami 
funkcji mózgu i nadużywaniem specyfików 

10001578 DC bezsilność bezsilność 

10015394 F bezsilność 

emocja negatywna: poczucie braku kontroli 
nad bieżącą sytuacją lub rozgrywającymi się 
zdarzeniami, ograniczona zdolność wyboru, 
niezdolność podjęcia działania wypływająca z 
niewiary w możliwość wywarcia istotnego 
wpływu na wynik 

10043982 DC białkomocz białkomocz 

10043976 F białkomocz zaburzony proces układu moczowego 

10003240 M biblioterapia terapia 

10000630 DC biegunka biegunka 

10005933 F biegunka 

zaburzona defekacja: pasaż luźnego, 
płynnego, nieuformowanego stolca, 
zwiększona częstotliwość oddawania stolca 
przy głośniejszych odgłosach z jelit, skurczach 
i silnej potrzebie defekacji 

10045509 F bierne palenie zanieczyszczenie 

10014109 M bierny zakres ruchu 
technika ćwiczenia mięśni lub stawów: 
poruszanie stawami z asystowaniem 

10041443 F bilirubina substancja ciała 

10003650 L biust obszar ciała 



 
ICNP 21 July 2020 6 
 

10020919 F błąkanie 
mobilizacja: bezcelowe poruszanie, odejście 
od danego miejsca 

10013691 L blok operacyjny oddział opieki zdrowotnej 

10012288 L błona śluzowa 

element układu pokrywającego: cienka, 
pozbawiona keratyny, naturalna osłona 
wewnętrznej powierzchni ciała, wyściełająca 
jamy ciała, jak również zewnętrzne ujścia 
przewodów w tym: jamę ustną, nosową, 
pochwę, przewód pokarmowy, drogi 
oddechowe i przewód moczowo-płciowy; 
błona śluzowa osłania wewnętrzne struktury, 
wydziela śluz, który nawilża struktury z nią 
związane, pochłania wodę, sole i inne 
substancje rozpuszczone 

10013731 L błona śluzowa jamy ustnej błona śluzowa 

10007971 L bok ciała obszar ciała 

10023130 DC ból ból 

10013950 F ból 

zaburzona percepcja: nasilenie przykrego 
odczucia cielesnego, subiektywne 
odczuwanie cierpienia, grymas, zmiana 
napięcia mięśni, zachowania obronne, 
zawężone pole uwagi, zmienione 
postrzeganie czasu, wycofanie się 
z kontaktów społecznych, zaburzony proces 
myślowy, zachowanie rozpraszające, 
niepokój i utrata apetytu 

10047104 DC Ból artretyczny Ból artretyczny 

10002570 F ból artretyczny 

ból mięśniowo-szkieletowy: dyskomfort o 
natężeniu od łagodnego do ciężkiego 
wywołany stanem zapalnym z możliwym 
towarzyszeniem obrzęku stawów 

10043948 F ból brzucha ból 

10043953 DC ból brzucha ból brzucha 

10000546 DC ból chroniczny ból 

10039906 DC ból fantomowy ból fantomowy 

10014454 F ból fantomowy 

ból neurogenny: doznanie bólu zlokalizowane 
w części ciała lub w narządzie, które zostały 
usunięte, np. wskutek amputacji; doznania 
bólu sprzed zabiegu chirurgicznego 
predysponują do odczuwania bólu także po 
wykonanym zabiegu, ból zazwyczaj określany 
jako drażniący, gniotący, rozdzierający, nie do 
zniesienia 

10003569 F ból kości 

ból mięśniowo-szkieletowy: dyskomfort o 
natężeniu od łagodnego do ciężkiego 
zlokalizowany w okostnej 

10012316 F ból mięśni 

ból mięśniowo-szkieletowy: doznanie bólu 
wywołane napięciem mięśni i ich 
przeciążeniem spowodowanym ćwiczeniami, 
infekcjami lub chorobami układu mięśniowo-
szkieletowego; doznanie bólu zazwyczaj 
określane jest jako kurcz, gniecenie i 
tętnienie, często z towarzyszeniem bólu 
przeniesionego 

10012337 F ból mięśniowo-szkieletowy 

ból: doznanie bólu zlokalizowanego w 
mięśniach, kościach, stawach lub zębach; ból 
zazwyczaj określany jako głęboki, głuchy i 
tlący, ujawniający się przy poruszaniu 
częściami ciała lub całym ciałem, aczkolwiek 
obecny także podczas spoczynku 

10020612 F ból naczyniowy 

ból: odczucie bólu wywołane zjawiskami 
zachodzącymi w układzie naczyniowym, 
wywołane rozszerzeniem naczyń lub 
niewydolnością naczyń, zazwyczaj określane 
jako miażdżący, pulsujący i gniotący 
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10013125 F ból neurogenny 

ból: doznanie bólu wywołane zmianami 
nerwów obwodowych; doznanie bólu 
zazwyczaj określane jako doznanie 
mrowienia, kłucia, z  towarzyszącymi 
zaburzeniami czucia; ból neurogenny 
wywołany poważnymi zmianami nerwów  
związany z zabiegami chirurgicznymi lub 
uszkodzeniem mózgu; zazwyczaj ból 
neurogenny jest określany jako penetrujący, 
przeszywający, tnący, piekący, rozdzierający 
lub nie do zniesienia 

10010896 F ból niedokrwienny 

ból naczyniowy: doznanie bólu wywołane 
zmniejszonym zaopatrzeniem naczyń 
obwodowych w krew, związane z chorobą 
naczyń obwodowych, zmniejszonym 
przepływem krwi spowodowanym uciskiem 
opatrunku gipsowego lub innych 
przedmiotów wywierających ucisk, 
niedostatecznym zaopatrzeniem w krew, np. 
w przypadku chorób polegających na 
zamknięciu światła tętnicy, traumie 
chirurgicznej; ból niedokrwienny jest 
zazwyczaj określany jako głęboki i 
rozdzierający 

10003841 F ból nowotworowy 

ból: jednoczesne doznanie ostrego 
i chronicznego bólu o zróżnicowanym 
poziomie intensywności, związane 
z rozprzestrzenianiem się nowotworu 
w tkankach ciała; następstwo leczenia 
przeciwnowotworowego, w tym 
chemioterapii lub stanów wywoływanych 
przez proces nowotworowy, np. bólu 
spowodowanego raną; ból odczuwany w 
wyniku rozwoju procesu nowotworowego 
określany jest zazwyczaj jako tępy, dotkliwy, 
przejmujący lub nieznośny, występuje 
w połączeniu z zaburzeniami snu, 
drażliwością, depresją, cierpieniem, 
poczuciem wyobcowania, beznadziei i 
bezradności 

10046611 F ból piersi ból 

10006435 F ból podczas współżycia 

ból trzewny: bolesny stosunek płciowy 
związany z wymuszonym spółkowaniem, 
niekompletnym pobudzeniem seksualnym 
lub uszkodzeniami narządów płciowych 
wywołanych chorobą, owrzodzeniem 
narządów płciowych lub tkanek sąsiadujących 
wskutek przebytego porodu lub okaleczenia 
żeńskich narządów płciowych 

10011088 F ból porodowy 

ból: doznanie bólu o wzrastającej 
dolegliwości i częstotliwości, związane ze 
skurczami macicy i rozszerzaniem szyjki 
macicy podczas porodu 

10013966 F ból przy oddawaniu moczu 

ból: doznanie  bólu i pieczenia w pęcherza 
lub drogach moczowych odczuwane podczas 
oddawania moczu 

10047115 DC Ból skórny Ból skórny 

10005470 F ból skórny 
ból: dyskomfort łagodny do ciężkiego 
spowodowany urazem lub chorobą skóry 

10003152 F ból spowodowany parciem 

ból porodowy: dyskomfort łagodny do 
ciężkiego podczas drugiego etapu porodu, 
ból utrzymuje się stale i związany jest z 
pełnym rozszerzeniem szyjki macicy 
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10021243 F ból spowodowany raną 

ból skórny: odczucie bólu wywołane raną lub 
zlokalizowane w tkance wokół rany, w 
zależności od charakteru rany ból określany 
jako ostry, tnący, rwący lub jako tępy, tlący, 
dokuczliwy, tkliwy uciskowo, nieobecny przy 
rozległych uszkodzeniach zakończeń 
nerwowych, które warunkują możliwość 
odczuwania bólu 

10008223 F ból spowodowany złamaniem 

ból kostny: doznanie bólu wywołane ostrym 
złamaniem kości, zazwyczaj określane jako 
ostre, tnące, drażniące, palące, parzące, 
pogarszające się wskutek poruszania 
złamania; doznanie nie występuje w 
spoczynku lub bezruchu 

10047127 DC Ból spowodowany złamaniem Ból spowodowany złamaniem 

10020801 F ból trzewny 

ból: odczucie bólu pochodzącego z błon 
okrywających narządy jak osierdzie, okostna, 
błona śluzowa jelit; ból może być bardziej lub 
mniej ograniczony, często postrzegany jako 
wynikający z większego obszaru niż dotyczy, 
uczucie bólu jest często zgłaszane jako ból 
głęboki, głuchy, drący, dotkliwy, silnie 
skurczowy, połączony z mdłościami i 
wrażeniem duszności 

10004136 F ból wywołany rozszerzeniem szyjki macicy 
ból porodowy: dyskomfort łagodny do 
ciężkiego podczas pierwszego etapu porodu 

10003613 F bradykardia 
arytmia: wolna praca serca, tętno u 
dorosłego człowieka poniżej 60 uderzeń 

10027274 DC bradykardia bradykardia 

10047492 DC Brak alergii Brak alergii 

10047485 F Brak alergii Efektywny układ immunologiczny 

10033399 DC brak apetytu apetyt 

10041323 DC brak dostępu do środków transportu dostęp do środków transportu 

10047311 DC Brak drgawek Brak drgawek 

10047307 F Brak drgawek Pozytywny układ mięśniowo-szkieletowy 

10025693 DC brak dumy duma 

10050062 DC Brak dyspepsji Brak dyspepsji 

10050058 F Brak dyspepsji Pozytywny układ pokarmowy 

10041220 F brak efektu ubocznego leku odpowiedź na lek 

10047416 F Brak euforii Pozytywna euforia 

10047428 DC Brak euforii Pozytywna euforia 

10047297 DC Brak kaszlu Brak kaszlu 

10047284 F Brak kaszlu Pozytywny układ oddechowy 

10029286 DC brak kontroli objawów kontrola objawów 

10000742 DC brak nadziei brak nadziei 

10009105 F brak nadziei emocja negatywna 

10042759 F brak negatywnej interakcji leku odpowiedź na lek 

10050439 DC Brak odporności Negatywna odporność 

10033556 DC brak odpowiedzi na leczenie negatywna odpowiedź na leczenie 

10025601 DC brak prywatności prywatność 

10033541 DC brak równowagi elektrolitowej brak równowagi elektrolitowej 

10031186 F brak równowagi elektrolitowej zaburzony proces układu regulacyjnego 

10033539 DC brak równowagi kwasowo-zasadowej brak równowagi kwasowo-zasadowej 

10029548 F brak równowagi kwasowo-zasadowej zaburzony proces układu regulacyjnego 

10042335 DC brak równowagi płynów brak równowagi płynów 

10031309 F brak równowagi płynów zaburzony proces układu regulacyjnego 

10029451 DC brak samoświadomości samoświadomość 

10029479 DC brak samoświadomości objawów samoświadomość 

10046774 DC brak usług społecznych usługi społeczne 

10000837 DC brak wiedzy wiedza 

10040028 DC brak wiedzy o analgezji kontrolowanej przez pacjenta 
wiedza o analgezji kontrolowanej przez 
pacjenta 

10043907 DC brak wiedzy o antykoncepcji wiedza o antykoncepcji 

10021994 DC brak wiedzy o chorobie wiedza o procesie patologicznym 

10045647 DC brak wiedzy o ciąży wiedza o ciąży 

10022585 DC brak wiedzy o ćwiczeniach wiedza o reżimie ćwiczeń 

10029989 DC brak wiedzy o dializie otrzewnowej wiedza o dializie otrzewnowej 

10029970 DC brak wiedzy o higienie jamy ustnej wiedza o  higienie jamy ustnej 
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10045634 DC brak wiedzy o karmieniu niemowlęcia wiedza o karmieniu niemowlęcia 

10029958 DC brak wiedzy o karmieniu piersią wiedza o karmieniu piersią 

10025975 DC brak wiedzy o leku wiedza o leku 

10043354 DC brak wiedzy o ochronie zdrowia w podróży wiedza o ochronie zdrowia w podróży 

10045623 DC brak wiedzy o pielęgnacji niemowlęcia wiedza o pielęgnacji niemowlęcia 

10045610 DC brak wiedzy o porodzie wiedza o porodzie 

10040230 DC brak wiedzy o prewencji upadków wiedza o prewencji upadków 

10024734 DC brak wiedzy o procesie zmiany zachowań wiedza o procesie zmiany zachowań 

10021941 DC brak wiedzy o reżimie  leku wiedza o reżimie  leku 

10021939 DC brak wiedzy o reżimie diety wiedza o reżimie diety 

10021925 DC brak wiedzy o reżimie leczenia wiedza o reżimie 

10042123 DC brak wiedzy o reżimie płynów wiedza o reżimie płynów 

10043377 DC brak wiedzy o rodzicielstwie wiedza o rodzicielstwie 

10029962 DC brak wiedzy o rozwoju dziecka wiedza o rozwoju dziecka 

10045606 DC brak wiedzy o rozwoju płodu wiedza o rozwoju płodu 

10022015 DC brak wiedzy o środkach bezpieczeństwa wiedza o środkach bezpieczeństwa 

10021987 DC brak wiedzy o teście diagnostycznym wiedza o teście diagnostycznym 

10027371 DC brak wiedzy o usługach społecznych wiedza o usługach społecznych 

10029991 DC brak wiedzy o zachowaniach seksualnych wiedza o zachowaniach seksualnych 

10040016 DC brak wiedzy o zarządzaniu bólem wiedza o zarządzaniu bólem 

10039975 DC brak wiedzy o fizykoterapii wiedza o fizykoterapii 

10039999 DC brak wiedzy o terapii tradycyjnej wiedza o terapii tradycyjnej 

10050043 DC Brak wrzodu tętniczego Brak wrzodu tętniczego 

10050036 F Brak wrzodu tętniczego Pozytywna struktura części ciała 

10022473 DC brak wsparcia rodziny wsparcie rodziny 

10022753 DC brak wsparcia społecznego wsparcie społeczne 

10038363 DC brak zaopatrzenia w wodę zaopatrzenie w wodę 

10022494 DC brak zaopatrzenia w pokarm zaopatrzenie w pokarm 

10025947 DC brak zaufania zaufanie 

10025952 DC brak zaufania do usługodawcy usług zdrowotnych brak zaufania 

10023423 DC brak znaczenia poczucie bezsensu 

10021648 C brat rodzeństwo 

10013224 L brodawka sutkowa obszar ciała 

10033306 F brodawka/kurzajka infekcja 

10000023 L brzuch obszar ciała 

10003744 L budynek 
konstrukcja: obiekt zaprojektowany i 
przeznaczony do użytkowania przez ludzi 

10004672 L budynek komercyjny 
budynek: obiekt zaprojektowany do 
prowadzenia działalności komercyjnej 

10016887 L budynek mieszkalny 

budynek: obiekt zaprojektowany i 
wybudowany jako miejsce zamieszkania dla 
ludzi, miejsce pobytu i dom, schronienie 
zapewniające ochronę i przestrzeń dla ludzi 

10016110 L budynek użyteczności publicznej 

budynek: obiekt zaprojektowany i 
wybudowany w celu wspierania 
infrastruktury i instytucji publicznych, np. 
rządu, systemu oświatowego, opieki 
zdrowotnej, usług komunalnych, transportu, 
łączności i bezpieczeństwa publicznego 

10003759 F bulimia 

jedzenie kompulsywne: zachowania związane 
z niezaspokojonym łaknieniem, nadmiernym 
apetytem, epizodami zespołu gwałtownego 
objadania się, prowadzące do samodzielnie 
wywoływanych wymiotów; zachowaniom 
tym towarzyszy depresja i samozaniedbanie 

10005220 M but korekcyjny urządzenie ortotyczne 

10007793 M butelka do karmienia urządzenie do karmienia 

10006978 F byt 

zjawisko: coś, co istnieje jako szczególna i 
odrębna jednostka, istnienie czegoś 
niezależnie od posiadanych właściwości 

10006997 F byt środowiskowy 

artefakt: zespół bytów fizycznych, 
chemicznych, biotycznych, społecznych i 
kulturowych, które oddziałują na życie 
jednostki lub społeczności 

10026807 DC całkowita inkontynencja  moczu całkowita inkontynencja  moczu 

10026876 F całkowita inkontynencja  moczu inkontynencja  moczu 

10019876 J całkowity zakres 

10004104 L centralny pozycja centralna, obwodowa 
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10004779 L centrum zdrowia placówka ochrony zdrowia 

10004143 M cesarskie cięcie zabieg chirurgiczny 

10020339 L cewka moczowa element układu moczowego 

10004087 M cewnik rurka 

10020373 M cewnik urologiczny cewnik 

10020387 M cewnik zewnętrzny urządzenie do transportu 

10004094 A cewnikowanie 
wstawianie: umieszczanie cewnika w ciele, 
aby wprowadzić lub usunąć płyny 

10030884 IC cewnikowanie pęcherza cewnikowanie 

10044583 IC chemioterapia chemioterapia 

10004209 M chemioterapia terapia 

10019190 M chirurg usługodawca 

10020886 F chodzenie 

mobilizacja: przenoszenie ciała z jednego 
miejsca na drugie poprzez stopniowe 
przenoszenie  nóg, możliwość utrzymania 
ciężaru ciała i efektywne chodzenie w 
przedziale prędkości od małej, poprzez 
umiarkowaną i szybką, pod górę i z góry po 
schodach lub nachyleniu terenu 

10020903 F chodzenie z użyciem urządzeń 

chodzenie: przenoszenie ciała z jednego 
miejsca na drugie poprzez stopniowe 
przenoszenie nóg, możliwość utrzymania 
ciężaru ciała i efektywne chodzenie z 
wykorzystaniem przynajmniej jednego lub 
wielu urządzeń do chodzenia tj.: but 
korekcyjny, proteza, laska, szyna, kule, 
podpórki, w przedziale prędkości od małej, 
poprzez umiarkowaną i szybką, pod górę i z 
góry po schodach lub nachyleniu terenu 

10000533 DC chroniczne niskie poczucie własnej wartości chroniczne niskie poczucie własnej wartości 

10004400 F chroniczne niskie poczucie własnej wartości niskie poczucie własnej wartości 

10004395 T chroniczny 
początek: występujący w długim czasie, 
długotrwający 

10000551 DC chroniczny smutek smutek 

10015864 A chronienie 

prewencja: zadbanie o bezpieczeństwo kogoś 
lub czegoś, przedsięwzięcie środków 
przeciwko czemuś 

10015409 A chwalenie 
relacje: wyrazy aprobaty i uznania dla kogoś 
lub czegoś 

10005064 F ciągłość status 

10005072 F ciągłość opieki ciągłość 

10005086 T ciągły 

następstwo czasowe: ciąg zdarzeń 
następujących po sobie bez zatrzymywania 
lub przerwy, niezakłócone następstwo 

10005093 IC ciągły nadzór nadzór: stałe monitorowanie 

10003388 L ciało struktura ciała 

10015421 F ciąża 

proces układu rozrodczego: stan wzrastania i 
żywienia rozwijającego się płodu w ciele 
kobiety, trwa około 266 dni od dnia 
zapłodnienia do dnia porodu, ciąża jest 
naturalnym, niechorobowym procesem 
organicznym, lecz wywołuje gwałtowne i 
nieuchronne zmiany w funkcjonowaniu ciała, 
w początkowym okresie ciąży ustępuje 
miesiączkowanie, pojawiają się poranne 
mdłości, piersi ulegają powiększeniu, 
następuje pigmentacja brodawek sutkowych 

10031070 F ciemieniucha 
zaburzenia skóry: obszary łuszczącej się skóry 
na głowie, zwykle u niemowląt 

10025588 DC cierpienie cierpienie 

10019055 F cierpienie 

emocja negatywna: długotrwałe uczucie 
głębokiego smutku, związanego z 
męczeństwem i koniecznością zniesienia 
stanu wyniszczającego organizm, np. 
chronicznych fizycznych objawów takich, jak: 
ból, poczucie dyskomfortu, uszkodzenia, 
długotrwałego stresu, złej reputacji lub 
niesprawiedliwości 

10015608 F ciśnienie wymiar fizyczny 
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10003335 F ciśnienie krwi 
ciśnienie: siła wywierana przez krążącą krew 
na ściany naczyń krwionośnych 

10027647 DC ciśnienie krwi w granicach normy ciśnienie krwi 

10042915 F ciśnienie krwi w stopie ciśnienie 

10010655 F ciśnienie wewnątrzczaszkowe ciśnienie 

10016632 F cofanie się pokarmu (refluks) 

zaburzony proces układu pokarmowego: 
odwrotny przepływ lub zawracanie 
przełkniętego pokarmu do jamy ustnej, 
niezdolność powstrzymania przepływu 
substancji z żołądka do dróg oddechowych, 
której towarzyszy dostawanie się treści 
żołądkowej do dróg oddechowych 

10005876 F cukrzyca zaburzony proces układu regulacyjnego 

10004221 M ćwiczenia oddechowe terapia 

10007315 F ćwiczenie 

wykonywanie: świadoma fizyczna praca 
układu mięśniowo-szkieletowego i 
krążeniowo-oddechowego w celu 
zachowania sprawności fizycznej, mobilności 
i siły 

10006379 T czas trwania 
status: przedział czasu, podczas którego coś 
się wydarza 

10006380 T czas trwania operacji czas trwania 

10018260 L czaszka kość 

10004640 A czesanie 
dbanie o siebie: czesanie włosów 
grzebieniem 

10003498 L część ciała struktura ciała 

10014081 J częściowy zakres 

10046695 DC częste oddawanie moczu częste oddawanie moczu 

10046682 F częste oddawanie moczu status układu moczowego 

10008234 T częstotliwość 

stan: liczba zdarzeń w danym przedziale 
czasu, liczba powtórzeń w przeliczeniu na 
jednostkę czasu 

10007596 C członek rodziny jednostka 

10008172 L czoło obszar ciała 

10002144 F czujność 
status: poziom uwagi cechujący się czujnością 
i bacznością, gotowość podjęcia działania 

10028346 DC czujny czujność 

10000393 M czynny zakres ruchu 

technika ćwiczenia mięśni lub stawów: 
samodzielne lub wspomagane poruszanie 
stawami 

10040305 DC czynny zakres ruchu w granicach normy czynne ruchy stawów 

10007410 C dalsza rodzina 
rodzina: grupa obejmująca więcej niż tylko 
rodziców i ich dzieci 

10038815 T data zaprzestania palenia zdarzenie lub epizod 

10008441 A dawanie dystrybucja: przemieszczanie czegoś 

10008528 A dbanie o siebie 
higiena: szczotkowanie i inne sposoby dbania 
o  czystość włosów i paznokci 

10005628 F defekacja 
proces układu pokarmowego: ruch i 
oddawanie stolca przez jelita 

10000465 DC defekt rozwoju u osoby dorosłej zdolność rozwoju 

10005659 A defibrylacja 

stymulacja: wywołanie wstrząsu 
elektrycznego mięśnia serca przez ścianę 
klatki piersiowej za pomocą defibrylatora w 
przypadkach zagrażających życiu arytmii 
serca 

10023410 DC deficyt samoopieki zdolność samoopieki 

10022730 DC deficyt sensoryczny zdolność sensoryczna 

10000607 DC deficyt w przyjmowaniu pokarmu przyjmowanie pokarmu 

10023937 DC deficyt zaopatrzenia w lek zaopatrzenie w lek 

10022091 DC delirium delirium 

10005692 F delirium zniekształcone myślenie 

10031091 F demencja zniekształcone myślenie 

10005713 A demonstrowanie 
wykonywanie: przedstawianie w ramach 
widocznego zachowania 

10040248 IC demonstrowanie metod prewencji upadków demonstrowanie 

10024354 IC demonstrowanie sposobu podawania leku demonstrowanie 

10024365 IC demonstrowanie technik relaksacyjnych demonstrowanie 

10021695 IC demonstrowanie techniki wykonywania iniekcji podskórnych demonstrowanie 
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10041824 DC deprywacja snu zaburzony sen 

10001235 DC dezorientacja orientacja 

10006044 A dezynfekowanie 
oczyszczanie: usuwanie mikroorganizmów 
chorobotwórczych 

10016446 OC diagnoza i wynik diagnoza i wynik zjawiska 

10034432 OC diagnoza i wynik nie dotycząca ciała i psychologii diagnoza i wynik zjawiska 

10034445 OC diagnoza i wynik procesu psychologicznego proces psychologiczny 

10005895 F diagnoza i wynik zjawiska zjawisko 

10034421 F diagnoza i wyniki dotyczące procesu ciała proces ciała 

10014393 M dializa otrzewnowa technika dializowania 

10040426 M dietetyk usługodawca 

10011312 F długość wymiar fizyczny 

10043026 F dobra funkcja motoryczna ruch ciała 

10050015 DC dobry nastrój nastrój 

10031563 F dochód 

status finansowy: dbanie o zasoby 
materialne, stanowiące planowany budżet 
gospodarstwa domowego; zasoby finansowe 
gospodarstwa domowego, które jednostka 
spodziewa się otrzymać w ciągu tygodnia, 
miesiąca lub roku, jako wynagrodzenie za 
wykonywaną pracę lub usługi i środek 
zapewniający stabilność, bezpieczeństwo i 
realizację podstawowych potrzeb 

10007583 F dochód rodziny 

dochód: wynagrodzenie i inne żródła 
pieniędzy wykorzystywane do pokrycia 
wydatków rodzinnych 

10016480 A dodawanie otuchy 
wspieranie: złagodzenie strachu i 
przywrócenie pewności siebie 

10002911 A doglądanie 

działanie: martwienie się o kogoś lub o coś, 
usługiwanie komuś lub na coś lub 
opiekowanie się kimś lub czymś 

10006173 A dokumentowanie 
opisywanie: gromadzenie i zapisywanie 
informacji 

10003096 L dół pachowy obszar ciała 

10029303 L dolna część ciała obszar ciała 

10009030 L dom struktura psychospołeczna 

10013379 L dom opieki dom stałego pobytu 

10019126 L dom stałego pobytu struktura społeczna 

10001917 A doradzanie 
ukierunkowanie: sugerowanie, że 
promowany sposób działania należy podjąć 

10030455 IC doradzanie o możliwościach mieszkaniowych doradzanie 

10030440 IC doradzanie o zatrudnieniu doradzanie 

10001891 T dorosłość okres rozwoju 

10001889 C dorosły jednostka 

10006627 T dorosły w starszym wieku dorosłość 

10001901 A doskonalenie 
poprawianie: czynienie postępów, 
ulepszanie, przesuwanie na przód 

10036452 IC doskonalenie mobilności doskonalenie 

10036447 IC doskonalenie reżimu diety doskonalenie 

10038509 IC dostarczenie wystarczającej ilości wody zapewnienie 

10000340 F dostęp 
status: możliwość wejścia do lub skorzystania 
z czegoś 

10024821 F dostęp do leczenia dostęp 

10041306 F dostęp do środków transportu dostęp 

10041310 DC dostęp do środków transportu dostęp do środków transportu 

10010780 F dostęp dożylny dostęp: wejście do żyły; dożylne 

10001760 A dostosowywanie 
organizowanie: zmiana dla dopasowania, 
adaptacja 

10025849 J dotkliwość stan 

10025877 J dotkliwy dotkliwość 

10019895 F dotyk 

percepcja sensoryczna: zdolność czucia w 
wyniku reakcji organów dotyku na bodźce, 
zdolność orientowania poprzez dotyk i ucisk 
odbierane przez organy czuciowe powłok 
ciała 

10019905 A dotykanie 
relacje: wykorzystywanie rąk do 
zamierzonego kontaktu fizycznego 
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10010348 A dozorowanie 
monitorowanie: dokładne przyglądanie się 
komuś lub czemuś w systematyczny sposób 

10006224 A drapowanie 
osłanianie: zakładanie kawałków płótna lub 
materiału 

10006207 M dren urządzenie do transportu 

10021204 M dren do rany dren 

10006211 A drenowanie 
oczyszczanie: wywołanie stałego odpływu 
substancji 

10018045 F dreszcze 

termoregulacja: mimowolne drżenie 
wywołane skurczami lub drganiem mięśni, 
doznania zimna w związku ze spadkiem 
temperatury ciała poniżej progu ośrodka 
termoregulacji, efekty uboczne znieczulenia 
lub dreszcze pojawiające się w jednym z 
etapów gorączki 

10045668 DC drgawki drgawki 

10046505 F drgawki 
zaburzony proces układu mięśniowo-
szkieletowego 

10017313 L droga 
konstrukcja: szlak lub ścieżka dla pojazdów 
silnikowych lub podróżowania ludzi 

10004115 M droga centralna kaniula dożylna 

10003467 L droga do ciała struktura ciała 

10010617 L droga do jamy ciała droga ciała 

10010686 L droga do miejsca występowania zmiany droga ciała 

10010693 L droga do światła przewodu droga ciała 

10010629 L droga do szyjki macicy droga ciała 

10020341 L droga docewkowa droga ciała 

10008439 L droga dodziąsłowa droga ciała 

10013615 L droga dogałkowa droga ciała 

10010705 L droga domięśniowa droga ciała 

10012430 L droga donosowa droga ciała 

10016553 L droga doodbytnicza droga ciała 

10010767 L droga dooponowa droga ciała 

10010561 L droga doowodniowa droga ciała 

10010812 L droga dopęcherzykowa droga ciała 

10020581 L droga dopochwowa droga ciała 

10010601 L droga dosercowa droga ciała 

10010588 L droga dostawowa droga ciała 

10010574 L droga dotętnicza droga ciała 

10013749 L droga doustna droga ciała 

10003008 L droga douszna droga ciała 

10010798 L droga dożylna droga ciała 

10009743 L droga ileostomijna droga ciała 

10031585 L droga inhalacji droga ciała 

10004617 L droga kolostomijna droga ciała 

10007021 L droga nadtwardówkowa droga ciała 

10002100 L droga oddechowa droga ciała 

10014355 L droga okołonerwowa droga ciała 

10014329 L droga okołostawowa droga ciała 

10033157 L droga podania droga ciała 

10018985 L droga podjęzykowa droga ciała 

10018963 L droga podskórna droga ciała 

10008321 L droga pokarmowa droga ciała 

10017206 L droga pozagałkowa droga ciała 

10014047 L droga pozajelitowa droga ciała 

10007434 L droga pozaowodniowa droga ciała 

10006847 L droga przez szyjkę macicy droga ciała 

10010751 L droga przezmostkowa droga ciała 

10005489 L droga skórna (powierzchowna) droga ciała 

10010664 L droga śródskórna droga ciała 

10019946 L droga tracheostomijna droga ciała 

10020011 L droga transdermalna droga ciała 

10020510 L droga urostomijna droga ciała 

10010714 L droga wewnątrzgałkowa droga ciała 

10010672 L droga wewnątrzkanałowa droga ciała 

10010779 L droga wewnątrzmaciczna droga ciała 

10010590 L droga wewnątrztrzustkowa droga ciała 

10010638 L droga wieńcowa droga ciała 
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10006852 L droga zatokowa droga ciała 

10040379 F drzemka zachowanie 

10022846 DC drżenie drżenie 

10020146 F drżenie 

zaburzony proces układu mięśniowo-
szkieletowego: rytmiczne bezcelowe drżenie 
mięśni, mimowolne przemienne kurczenie i 
rozkurczanie mięśni przez antagonistyczne 
mięśnie szkieletowe, powodujące nasilone 
drżenie podczas wykonywania zamierzonych 
ruchów u osób starszych, w niektórych 
rodzinach u osób cierpiących na choroby 
neuro-zwyrodnieniowe uwarunkowane 
genetycznie 

10017851 F drżenie starcze 

drżenie: drobne, szybkie drżenie i trzęsienie, 
zwłaszcza rąk, rytmiczne kiwanie głową, 
nasilone drżenie podczas wykonywania 
zamierzonych ruchów, poczucia niepokoju 
lub pobudzenia i stanów autorefleksji u osób 
starszych 

10015727 F duma 

emocja: poczucie radości i satysfakcji z 
osiągnięć, zalet i stanu posiadania, który 
przynosi uznanie; opinia o własnej wartości i 
ważności 

10019064 F duszenie się 

zaburzony proces układu oddechowego: 
interferencja związana z napływaniem 
powietrza do płuc, ustanie oddychania i 
asfiksja 

10029433 DC duszność duszność 

10006461 F duszność 

zaburzony proces układu oddechowego: 
utrudnione wdychanie i wydychanie 
powietrza z płuc, skrócony oddech związany z 
niedostateczną ilością tlenu w krwioobiegu, 
uczucie dyskomfortu i niepokoju 

10029414 DC duszność funkcjonalna (wysiłkowa) duszność funkcjonalna 

10008268 F duszność funkcjonalna (wysiłkowa) 

duszność: skrócenie  oddechu związane z 
aktywnością fizyczną, np. uprawianiem 
ćwiczeń lub chodzeniem 

10029422 DC duszność spoczynkowa duszność spoczynkowa 

10017117 F duszność spoczynkowa 
duszność: skrócenie oddechu w wygodnej 
pozycji, podczas odpoczynku 

10013823 F duszność w pozycji leżącej 
duszność spoczynkowa: skrócenie oddechu w 
pozycji na wznak lub półleżącej 

10011116 J duży rozmiar: rozmiar powyżej średniej 

10006457 F dysfazja 
afazja ekspresyjna: niezdolność wyrażenia 
słów werbalnie 

10029802 DC dysfazja dysfazja 

10001165 DC dysfunkcyjny proces rodziny wynikający z nadużywania alkoholu zaburzony proces rodziny 

10006419 F dysgrafia 
afazja ekspresyjna: niezdolność wyrażania 
słów na piśmie 

10023066 DC dyskomfort dyskomfort 

10023835 F dyskomfort zaburzony status 

10006037 F dyskryminacja 

zaburzone przekonania: stronniczość lub 
uprzedzenia w stosunku do grupy mającej 
cechy wspólne 

10025400 F dyskryminacja dziecka ze względu na płeć 

dyskryminacja ze względu na płeć: skłonność 
do lepszego traktowania osób jednej płci niż 
drugiej, dyskryminacja dzieci ze względu na 
płeć 

10017920 F dyskryminacja ze względu na płeć 
dyskryminacja: stronniczość lub uprzedzenia 
związane z płcią 

10001972 F dyskryminacja ze względu na wiek 
dyskryminacja: stronniczość lub uprzedzenia 
związane z wiekiem 

10006426 F dysleksja 

afazja impresywna: zaniepokojenie 
zdolnością czytania, liter i słów  
postrzeganych jako odwrócone, trudności z 
określaniem kierunku lewego i prawego 

10014598 M dyspenser na tabletki urządzenie do transportu 
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10006442 F dyspepsja 

zaburzony proces układu pokarmowego: 
doznanie dyskomfortu w nadbrzuszu po 
jedzeniu, uczucie bólu i przepełnienia w 
jamie brzusznej, nudności, utrata apetytu 

10047094 DC Dyspepsja  Dyspepsja  

10034942 F dysproporcjonalny wzrost zaburzony wzrost 

10000496 DC dysrefleksja autonomiczna dysrefleksja autonomiczna 

10003049 F dysrefleksja autonomiczna zaburzony odruch 

10006085 L dystalna pozycja proksymalna, dystalna 

10006118 F dystres 
emocja negatywna: uczucie silnego, 
głębokiego bólu, smutku i męczarni 

10025018 DC dystres moralny dystres moralny 

10025542 F dystres moralny konflikt decyzyjny 

10006125 A dystrybucja 
zarządzanie: dostarczanie, wydzielanie lub 
wydawanie 

10021624 C dziadek członek rodziny 

10042134 F działania wojenne 

zachowanie agresywne: otwarty konflikt 
zbrojny pomiędzy grupami lub narodami; 
działania polityczne prowadzone za pomocą 
innych środków 

10000386 A działanie proces zamierzony 

10012513 F działanie problematyczne działanie 

10018434 F działanie wspierajace wspieranie 

10025416 C dzieci ulicy grupa 

10004348 T dzieciństwo okres rozwoju 

10042147 F dzieciobójstwo 

zachowanie agresywne: zabicie płodu lub 
niemowlęcia związane z tradycyjną praktyką 
pozbawienia niemowlęcia życia natychmiast 
po urodzeniu, w niektórych społeczeństwach 
stosowane jako sposób wpływania na skład 
rodziny 

10004266 C dziecko jednostka 

10042201 DC dziecko narażone na ryzyko przemocy dziecko ofiarą przemocy 

10044406 DC dziecko narażone na ryzyko zaniedbania dziecko ofiarą zaniedbania 

10025437 C dziecko ulicy 

dziecko: małoletni w świetle prawa; 
uciekinier, osierocone lub porzucone dziecko, 
skoncentrowane na przetrwaniu; 
nieadekwatnie chronione, nadzorowane lub 
kierowane przez odpowiedzialnych (za nie) 
dorosłych; dziecko często nieregularnie 
wypełniające obowiązek szkolny, narażone 
na zagrożenia środowiskowe, przemoc i 
nadużycia; z ograniczonym kontaktem z 
rodziną lub bez takiego kontaktu 

10034510 F dziedziczność 
proces: transmisja cech genetycznych od 
przodków do potomków 

10005502 T dzień punkt w czasie lub przedział czasowy 

10021099 F dzikie zwierzę 

zwierzę: nieoswojone, nieudomowione 
zwierzę, nad którym nikt nie sprawuje 
kontroli i które ma wpływ na życie i rozwój 
istot ludzkich 

10019778 T dzisiaj punkt w czasie lub przedział czasowy 

10006564 A edukowanie 
nauczanie: przekazywanie wiedzy komuś o 
czymś 

10002267 F efekt analgetyczny efekt leku 

10002396 F efekt antybiotyku efekt leku 

10006670 F efekt elektrolityczny efekt leku 

10008996 F efekt homeostatyczny efekt leku 

10006333 F efekt leku 
rola bytu: funkcje, używanie i działanie 
substancji chemicznych 

10009801 F efekt szczepienia 
efekt leku: funkcjonowanie, stosowanie lub 
efekt działania szczepionki 

10024057 F efekt uboczny zjawisko 

10022626 DC efekt uboczny leku efekt uboczny leku 

10023916 F efekt uboczny leku odpowiedź na lek 

10007358 F efekt wykrztuśny efekt leku 

10002312 F efekt znieczulający efekt leku 

10014828 F efektywna  komunikacja komunikacja 

10035507 DC efektywna ciągłość opieki ciągłość opieki 
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10028398 F efektywna defekacja defekacja 

10028403 DC efektywna defekacja efektywna defekacja 

10027964 DC efektywna drożność dróg oddechowych drożność dróg oddechowych 

10028139 DC efektywna funkcja naczyń obwodowych pozytywny proces naczyniowy 

10028490 DC efektywna funkcja nerki proces nerki 

10028125 DC efektywna funkcja obwodowa  nerwowo-naczyniowa pozytywny proces nerwowo-naczyniowy 

10035077 DC efektywna funkcja serca efektywny proces serca 

10028037 DC efektywna funkcja układu endokrynnego proces układu endokrynnego 

10047471 DC efektywna funkcja układu immunologicznego proces układu immunologicznego 

10028380 DC efektywna funkcja układu krążenia pozytywny proces układu krążenia 

10028092 DC efektywna funkcja układu mięśniowo-szkieletowego 
pozytywny proces układu mięśniowo-
szkieletowego 

10028615 DC efektywna funkcja układu moczowego efektywny proces układu moczowego 

10027675 DC efektywna funkcja układu nerwowego proces układu nerwowego 

10028160 DC efektywna funkcja układu oddechowego pozytywny proces układu oddechowego 

10028016 DC efektywna funkcja układu pokarmowego pozytywny proces układu pokarmowego 

10027827 DC efektywna funkcja układu rozrodczego efektywny proces układu rozrodczego 

10028501 DC efektywna integralność skóry integralność skóry 

10034893 DC efektywna kinestezja percepcja pozytywna 

10036050 F efektywna komunikacja w rodzinie efektywna  komunikacja 

10042054 F efektywna objętość płynów 
efektywne funkcjonowanie układu 
regulacyjnego 

10028670 DC efektywna odpowiedź na lek odpowiedź na lek 

10036423 DC efektywna odpowiedź na terapię odpowiedź na terapię 

10033427 DC efektywna odpowiedź na żywienie dojelitowe odpowiedź na żywienie dojelitowe 

10028435 DC efektywna pamięć efektywna pamięć 

10028426 F efektywna pamięć pamięć 

10028540 DC efektywna percepcja dotykowa zdolność czucia 

10028173 DC efektywna percepcja sensoryczna percepcja sensoryczna 

10033853 DC efektywna perfuzja rany perfuzja rany 

10028593 DC efektywna perfuzja tkanek perfuzja tkankowa 

10028689 DC efektywna pojemność minutowa serca pojemność minutowa serca 

10045787 DC efektywna regeneracja po molestowaniu seksualnym status regeneracji 

10035479 DC efektywna regeneracja po nadużyciu regeneracja 

10028691 DC efektywna regeneracja po zabiegu chirurgicznym regeneracja po zabiegu chirurgicznym 

10033709 DC efektywna równowaga elektrolitowa równowaga elektrolitowa 

10033663 DC efektywna równowaga kwasowo-zasadowa równowaga kwasowo-zasadowa 

10040806 F efektywna sedacja sedacja 

10033848 DC efektywna termoregulacja efektywna termoregulacja 

10027634 DC efektywna tolerancja aktywności tolerancja aktywności 

10027385 F efektywna waga waga 

10028071 DC efektywna wewnątrzczaszkowa pojemność adaptacyjna wewnątrzczaszkowa pojemność adaptacyjna 

10028658 DC efektywna więź opiekuna z dzieckiem więzi opiekuna z dzieckiem 

10027993 DC efektywna wymiana gazowa wymiana gazowa 

10014790 F efektywna zdolność komunikowania zdolność komunikowania 

10028276 DC efektywna zdolność ochrony zdolność ochrony 

10030233 DC efektywne bezpieczeństwo środowiskowe bezpieczeństwo środowiskowe 

10028194 DC efektywne funkcjonowanie seksualne proces seksualny 

10035096 DC efektywne gojenie rany gojenie rany 

10028059 DC efektywne karmienie niemowlęcia wzorzec jedzenia 

10001411 DC efektywne karmienie piersią karmienie piersią 

10047245 DC Efektywne oddawanie moczu Pozytywne oddawanie moczu 

10041334 DC efektywne oddychanie wentylacja spontaniczna 

10027940 DC efektywne odgrywanie roli zdolność odgrywania roli 

10028141 DC efektywne odstawienie wspomagania oddechu 
odpowiedź na odstawienie wspomagania 
oddechu 

10028731 DC efektywne podejmowanie decyzji efektywne podejmowanie decyzji 

10025348 F efektywne podejmowanie decyzji proces podejmowania decyzji 

10035524 DC efektywne przetwarzanie informacji przetwarzanie informacji 

10022378 DC efektywne radzenie sobie efektywne radzenie sobie 

10014844 F efektywne radzenie sobie radzenie sobie 

10034838 DC efektywne radzenie sobie opiekuna efektywne radzenie sobie opiekuna 

10034829 F efektywne radzenie sobie opiekuna radzenie sobie opiekuna 

10034770 DC efektywne radzenie sobie rodziny efektywne radzenie sobie rodziny 

10034762 F efektywne radzenie sobie rodziny radzenie sobie rodziny 

10034801 DC efektywne radzenie sobie społeczności efektywne radzenie sobie społeczności 

10034791 F efektywne radzenie sobie społeczności radzenie sobie społeczności 
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10014902 F efektywne sprawowanie opieki rodzicielskiej rodzicielstwo 

10027955 DC efektywne sprawowanie opieki rodzicielskiej zdolność sprawowania opieki rodzicielskiej 

10035049 F efektywne stężenie biblirubiny efektywny proces układu regulacyjnego 

10034373 F efektywne stężenie glukozy we krwi efektywny proces układu regulacyjnego 

10041659 DC efektywne ujawnianie informacji o sobie ujawnianie informacji o sobie 

10038328 DC efektywne warunki sanitarne warunki sanitarne 

10045794 DC efektywne wsparcie społeczne wsparcie społeczne 

10028063 DC efektywne zachowanie interaktywne zachowanie interaktywne 

10028187 DC efektywne zachowanie seksualne zachowanie seksualne 

10014956 J efektywny 
osąd pozytywny lub negatywny: pozytywnie 
oceniony stan 

10033685 DC efektywny poziom glukozy we krwi poziom glukozy w normie 

10025232 DC efektywny proces rodziny efektywny proces rodziny 

10014863 F efektywny proces rodziny proces rodziny 

10035065 F efektywny proces serca proces serca 

10047463 F Efektywny proces układu immunologicznego Proces układu immunologicznego 

10028604 F efektywny proces układu moczowego proces układu moczowego 

10027532 F efektywny proces układu regulacyjnego proces układu regulacyjnego 

10027815 F efektywny proces układu rozrodczego proces układu rozrodczego 

10028572 DC efektywny rozwój człowieka rozwój człowieka 

10030222 DC efektywny rozwój dziecka rozwój dziecka 

10045718 DC efektywny rozwój płodu rozwój płodu 

10035498 DC efektywny rozwój starszego dorosłego rozwój starszej osoby dorosłej 

10033830 DC efektywny status  oddechowy status oddechowy 

10028529 DC efektywny status duchowy status duchowy 

10033713 DC efektywny status endokrynny status endokrynny 

10036389 DC efektywny status fizjologiczny status fizjologiczny 

10033811 DC efektywny status neurologiczny efektywny status neurologiczny 

10034387 F efektywny status neurologiczny status neurologiczny 

10033692 DC efektywny status sercowo-naczyniowy status sercowo-naczyniowy 

10033807 DC efektywny status układu mięśniowo-szkieletowego status układu mięśniowo-szkieletowego 

10033745 DC efektywny status układu moczowo-płciowego status układu moczowo-płciowego 

10033732 DC efektywny status układu pokarmowego status układu pokarmowego 

10027344 DC efektywny zmysł powonienia zdolność odczuwania zapachów 

10028538 DC efektywny zmysł smaku zdolność odczuwania smaku 

10031172 F egzema 

zaburzenia skóry: wykwit na skórze z 
zaczerwienieniem, swędzeniem skóry oraz 
pęcherzami i obrzękiem 

10025297 DC ekspozycja na kontaminację ekspozycja na kontaminację 

10025324 F ekspozycja na kontaminację proces patologiczny 

10016272 F ekspozycja na promieniowanie promieniowanie 

10006230 A ekstrakcja usuwanie: odprowadzenie płynów 

10006662 M elektryczny odciągacz pokarmu urządzenie 

10011570 L element męskiego układu rozrodczego element układu rozrodczego 

10025060 L element układu endokrynnego element układu ciała 

10025073 L element układu immunologicznego element układu ciała 

10012359 L element układu mięśniowo-szkieletowego element układu ciała 

10020432 L element układu moczowego element układu ciała 

10013092 L element układu nerwowego element układu ciała 

10016989 L element układu oddechowego element układu ciała 

10008345 L element układu pokarmowego element układu ciała 

10010437 L element układu pokrywającego element układu ciała 

10016856 L element układu rozrodczego element układu ciała 

10017879 L element układu sensorycznego element układu ciała 

10003943 L element układu sercowo-naczyniowego element układu ciała 

10007857 L element żeńskiego układu rozrodczego element układu rozrodczego 

10006720 F eliminacja 
proces ciała: przemieszczanie i wydalanie 
odpadów ciała 

10006765 F emocja 

proces psychologiczny: świadome lub 
podświadome uczucia przyjemne lub 
bolesne, wyrażone lub niewyrażone, mogące 
zwiększać się w związku ze stresem lub 
chorobą 

10006899 F energia 
materiał: możliwe do wykorzystania źródło 
mocy 

10041265 T epizod opieki zdrowotnej spotkanie 
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10007045 F etniczność 

status: klasyfikacja i dokumentacja jednostek 
według narodowości, dziedzictwa 
kulturowego, obyczajów i języka 

10007050 F euforia 

emocja: uczucie podniecenia, radości i 
optymizmu przy przesadnym fizycznym i 
emocjonalnym dobrym samopoczuciu, które 
nie jest oparte o rzeczywistość i jest 
nieproporcjonalne do sytuacji 

10007066 A ewaluacja 
określanie: ciągły proces mierzenia postępów 
lub zakresu realizacji założonych celów 

10007218 IC ewaluacja gojenia się rany ewaluacja 

10039561 IC ewaluacja karmienia piersią ewaluacja 

10033980 IC ewaluacja liczby narzędzi chirurgicznych i opatrunków gazowych ewaluacja 

10044195 IC ewaluacja odpowiedzi na leczenie ewaluacja 

10007182 IC ewaluacja odpowiedzi na lek ewaluacja 

10007176 IC ewaluacja odpowiedzi na terapię płynami ewaluacja 

10007195 IC ewaluacja odpowiedzi na termoregulację ewaluacja 

10034053 IC ewaluacja odpowiedzi na zarządzanie bólem ewaluacja 

10036554 IC ewaluacja odpowiedzi na znieczulenie po operacji ewaluacja 

10007107 IC ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie ewaluacja 

10007148 IC 
ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie 
dotyczące bólu ewaluacja 

10022688 IC 
ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie 
dotyczące ćwiczeń ewaluacja 

10007130 IC 
ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie 
dotyczące leku ewaluacja 

10007111 IC 
ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie 
dotyczące odżywiania ewaluacja 

10007124 IC 
ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie 
dotyczące rany ewaluacja 

10007153 IC ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na plan opieki ewaluacja 

10034069 IC ewaluacja oznak i objawów zakażenia po operacji ewaluacja 

10007202 IC ewaluacja perfuzji tkankowej po operacji ewaluacja 

10039557 IC ewaluacja planu karmienia piersią ewaluacja 

10031252 IC ewaluacja planu opieki ewaluacja 

10037540 IC ewaluacja po upadku ewaluacja 

10040490 IC ewaluacja poziomu zadowolenia z opieki zdrowotnej ewaluacja 

10044153 IC ewaluacja przestrzegania reżimu leczenia ewaluacja 

10034076 IC ewaluacja przewodów i drenów ewaluacja 

10031268 IC ewaluacja reżimu leczenia ewaluacja 

10034048 IC ewaluacja ryzyka zakażenia po operacji ewaluacja 

10041038 IC ewaluacja stanu domu przed opieką domową ewaluacja 

10033998 IC ewaluacja statusu endokrynnego ewaluacja 

10007078 IC ewaluacja statusu kardiologicznego po operacji ewaluacja 

10007097 IC ewaluacja statusu neurologicznego po operacji ewaluacja 

10007169 IC ewaluacja statusu oddechowego po operacji ewaluacja 

10034007 IC ewaluacja statusu przewodu pokarmowego ewaluacja 

10035217 IC ewaluacja statusu szczepień ewaluacja 

10034030 IC ewaluacja statusu układu mięśniowo-szkieletowego ewaluacja 

10034011 IC ewaluacja statusu układu moczowo-płciowego ewaluacja 

10034024 IC ewaluacja zarządzania próbką ewaluacja 

10007549 F fałszywy ból porodowy 

ból porodowy: ból w dole brzucha w trakcie 
ciąży, który powoduje bóle macicy, ale nie 
narasta i nie towarzyszy mu rozwarcie szyjki 

10023992 M farmaceuta usługodawca 

10011222 M fartuch ochronny ubranie 

10024003 M fizjoterapeuta usługodawca 

10036434 M fizjoterapia terapia 

10046023 M fizjoterapia klatki piersiowej fizjoterapia 

10046477 IC fizjoterapia klatki piersiowej fizjoterapia klatki piersiowej 

10008252 F frustracja 

emocja negatywna: poczucie niezadowolenia 
lub rozczarowania z realizacji pragnień w 
związku z ograniczeniami zewnętrznymi, 
brakiem wsparcia zewnętrznego; oporem lub 
złymi, nikczemnymi lub głupimi 
zachowaniami innych; uczucia frustracji 
skierowane są w stronę innych, nie do siebie 
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10004485 F funkcje poznawcze 

proces psychologiczny: proces intelektualny 
wpływający na wszystkie aspekty percepcji, 
myślenie, rozumowanie i zapamiętywanie 

10028367 DC funkcje poznawcze w granicach normy pozytywne funkcje poznawcze 

10026830 F funkcjonalna inkontynencja  

inkontynencja  moczu: silne skurcze pęcherza 
skutkujące oddawaniem moczu przed 
osiągnięciem właściwego wypełnienia 
pęcherza 

10026778 DC funkcjonalna inkontynencja  moczu funkcjonalna inkontynencja  

10008378 M gaza opatrunek na ranę 

10007992 F gazy jelitowe 

substancja ciała: przejście gazów jelitowych 
wytworzonych w przewodzie pokarmowym 
przez odbyt lub kolostomię, zazwyczaj 
następujący 12-14 razy w ciągu dnia i nocy 
przy zachowaniu normalnej diety 

10014742 F gęstość zaludnienia 
wskaźnik: liczba osób w przeliczeniu na 
jednostkę powierzchni 

10004039 M gips urządzenie unieruchamiające 

10009259 F głód 

percepcja: doznanie silnego łaknienia, 
doznanie to odnosi się do jamy ustnej lub 
żołądka; ból lub dyskomfort, wyczerpanie 
spowodowane brakiem pożywienia; u 
niemowląt związane ze zbliżaniem dłoni do 
ust, ruchy ssania, obracania i bezgłośnego 
poruszania ustami 

10042083 F głodzenie Zaburzony status odżywienia 

10008688 L głowa obszar ciała 

10030832 F glukoza we krwi substancja ciała 

10002320 F gniew 

emocja negatywna: różnorodne uczucia, od 
irytacji do wściekłości spowodowanej 
mentalną lub fizyczną reakcją na bodziec 
wewnętrzny lub zewnętrzny 

10045578 DC gniew gniew 

10037517 F godne umieranie umieranie 

10005979 F godność prawo pacjenta 

10008707 F gojenie proces ciała: powrót do zdrowia 

10021236 F gojenie rany gojenie 

10018013 A golenie cięcie: przycinanie brody lub włosów 

10009179 F gorąca pogoda 

pogoda: temperatura zewnętrzna znacznie 
wyższa od temperatury ciała o wpływie na 
życie i rozwój istot ludzkich 

10041539 DC gorączka gorączka 

10007916 F gorączka 

zaburzona termoregulacja: nieprawidłowa 
podwyższona temperatura ciała, zmiana 
termoregulacji, związana ze zwiększonym 
wskaźnikiem oddechu, wzrostem aktywności 
metabolicznej, tachykardią z całkowitym 
wypełnieniem lub słabo wyczuwalnym 
tętnem, niepokojem, bólem głowy lub 
splątaniem; nagłemu wzrostowi temperatury 
ciała towarzyszą dreszcze,  dygotanie, 
drżenie, blada i sucha skóra; kryzys lub 
spadek temperatury przy gorączce przebiega 
z zaczerwienieniem skóry oraz poceniem 

10037593 DC gorączka przewlekła gorączka 

10029293 L górna część ciała obszar ciała 

10005188 F gotowanie 

przygotowanie pokarmów: dbałość o 
zapewnianie żywności i posiłków 
spełniających odpowiednie kryteria ilościowe 
i jakościowe, przygotowanie, 
przechowywanie, podawanie i dystrybucja 
żywności nieodzownej do codziennego życia 

10016414 F gotowość 
status: przygotowanie lub dostępność 
umożliwiające działanie lub postęp 

10025278 DC gotowość do efektywnego podejmowania decyzji gotowość 

10001469 DC gotowość do efektywnego radzenia sobie gotowość 

10001453 DC gotowość do efektywnego radzenia sobie w społeczności gotowość 

10001521 DC gotowość do efektywnego rodzicielstwa gotowość 

10033824 DC gotowość do efektywnego statusu duchowego gotowość 
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10016422 F gotowość do nauki gotowość 

10001482 DC gotowość do pozytywnego procesu rodziny gotowość 

10038610 F gotowość do rzucenia palenia gotowość 

10038154 F 
gotowość do samodzielnego ujawniania informacji o statusie 
zdrowotnym gotowość 

10035650 F gotowość do wypisu gotowość 

10035666 DC gotowość do wypisu gotowość do wypisu 

10046863 F Gotowość do zarządzania sobą Gotowość 

10042498 DC gotowy/a do otrzymania wiedzy gotowość 

10008456 L gruczoł 

element układu ciała: zbiór podobnych, 
wyspecjalizowanych komórek w narządach 
wydzielających lub wydalających substancję 
niezwiązaną ze zwykłym metabolizmem 
danego narządu 

10011618 L gruczoł sutkowy 

żeński układ rozrodczy: jeden z dwu 
krążkowatych, półkulistych gruczołów, tj. 
kobiecych piersi znajdujących się na klatce 
piersiowej dojrzałych kobiet, obecne w 
śladowej postaci u mężczyzn i w niepełnej 
formie u dzieci płci żeńskiej, zawiera 
struktury organiczne, które umożliwiają 
wydzielanie ludzkiego mleka jako pokarmu 
dla niemowląt, kobiece piersi postrzegane są 
jako element żeńskiej płciowości 

10008544 C grupa 

zbiór elementów: zbiór ludzi rozpatrywany 
jako jednostka społeczna lub zbiorowa 
całość; jednostka społeczna tworzona przez 
grupę jako całość uznawana za coś więcej niż 
zbiór jednostek i relacji między nimi 

10004638 M grzebień urządzenie do dbania o siebie 

10013230 F hałas 
proces środowiskowy: dźwięk odbierany 
przez ludzi 

10022500 DC halucynacje halucynacje 

10008635 F halucynacje 

zaburzona percepcja: pozorne rejestrowanie 
bodźców zmysłowych, których brak w 
rzeczywistości, sklasyfikowane zgodnie ze 
zmysłami tj. halucynacje słuchowe, 
wzrokowe, węchowe, smakowe lub 
dotykowe 

10043171 M harmonogram podawania leku materiał instruktażowy 

10008949 M hemodializa technika dializowania 

10043267 F hemoroidy problem układu żylnego 

10009285 A higiena 

wykonywanie: zażywanie kąpieli, zmiana 
ubioru, dbałość o prezencję, zgodnie z 
wzorcami kulturowymi i statusem 
społecznoekonomicznym 

10041190 F higiena rąk wzorzec higieny 

10009302 F hiperaktywność 

zaburzony status: odbiegające od normy 
nasilenie aktywności fizycznej aparatu ciała, 
dreszcze, niepokój, trudność z pozostaniem 
w stałej pozycji, związana z chorobami takimi 
jak hipertyreoza lub zaburzenia psychiczne 

10038862 F hiperalgezja ból 

10039923 DC hiperalgezja hiperalgezja 

10034990 DC hiperbilirubinemia hiperbilirubinemia 

10034988 F hiperbilirubinemia zaburzony proces układu regulacyjnego 

10031456 F hiperfosfatemia zaburzona równowaga elektrolitowa 

10027550 DC hiperglikemia hiperglikemia 

10027521 F hiperglikemia zaburzony proces układu regulacyjnego 

10031418 F hiperkalcemia zaburzona równowaga elektrolitowa 

10031425 F hiperkaliemia zaburzona równowaga elektrolitowa 

10041055 F hiperlipidemia zaburzony proces układu regulacyjnego 

10031439 F hipermagnezemia zaburzona równowaga elektrolitowa 

10031441 F hipernatremia zaburzona równowaga elektrolitowa 

10009387 F hipersomnia 

zaburzony sen: nadmiernie długi i głęboki 
sen, splątanie po przebudzeniu, nadmierna 
senność, letarg związany raczej z czynnikami 
psychologicznymi niż fizjologicznym 
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10009394 F hipertensja 

zaburzony proces układu krążenia: 
pompowanie krwi do naczyń krwionośnych 
przy ciśnieniu wyższym od normalnego 

10000757 DC hipertermia hipertermia 

10009409 F hipertermia 

zaburzona termoregulacja: obniżenie 
zdolności zmian w ośrodku termoregulacji, 
wzrost temperatury ciała, ciepła, sucha skóra, 
senność i bóle głowy, związane z 
zaburzeniem działania ośrodkowego układu 
nerwowego lub wydzielniczego, udarem 
cieplnym; sztuczne zastosowanie wysokiej 
temperatury ciała w celach terapeutycznych 

10047221 DC Hiperwentylacja Hiperwentylacja 

10041352 F hiperwentylacja 

wentylacja: zwiększona częstość oddychania, 
głębsze wdechy i silniejsze wydechy, 
zwiększona objętość oddechowa z 
hipokapnią i zasadowicą oddechową, z 
towarzyszącymi zawrotami głowy, 
omdleniami i drętwieniem palców rąk i nóg 

10009445 F hiperwitaminoza 

zaburzony proces układu regulacyjnego: stan 
nagromadzenia się toksycznej ilości jednej 
witaminy lub wielu witamin przez dłuższy 
czas w wyniku przedawkowania witaminy A, 
D, E lub K, wyjątkowo rzadko w wyniku 
przedawkowania rozpuszczalnych w wodzie 
witamin B i C 

10009450 A hipnotyzowanie 
wykonywanie: wywoływanie stanu 
podobnego do snu za pomocą hipnozy 

10009466 F hipoaktywność 

zaburzony status: odbiegające od normy 
zmniejszenie aktywności fizycznej ciała, 
powolne ruchy, sztywność mięśni, 
maskowatość twarzy związane z chorobami 
neurologicznymi lub psychicznymi 

10031516 F hipofosfatemia zaburzona równowaga elektrolitowa 

10027566 DC hipoglikemia hipoglikemia 

10027513 F hipoglikemia zaburzony proces układu regulacyjnego 

10031473 F hipokalcemia zaburzona równowaga elektrolitowa 

10031487 F hipokaliemia zaburzona równowaga elektrolitowa 

10009608 F hipoksja 

zaburzony proces układu oddechowego: 
obniżone stężenie tlenu w komórkach 
związane z sinicą, tachykardią, obkurczeniem 
naczyń obwodowych, zmniejszoną 
słyszalnością szmerów oddechowych, 
zawrotami głowy i splątaniem psychicznym 

10031494 F hipomagnezemia zaburzona równowaga elektrolitowa 

10031500 F hiponatremia zaburzona równowaga elektrolitowa 

10009534 F hipotensja 

zaburzony proces układu krążenia: 
pompowanie krwi do naczyń krwionośnych 
przy ciśnieniu niższym od normalnego 

10000761 DC hipotermia hipotermia 

10009547 F hipotermia 

zaburzona termoregulacja: obniżenie 
zdolności zmian w ośrodku termoregulacji, 
obniżenie temperatury ciała, chłodna, blada i 
sucha skóra, dreszcze, zwolnienie przepływu 
krwi w naczyniach włosowatych, tachykardia, 
sinica paznokci, hipertensja, uniesienie 
włosków jako reakcja na ekspozycję na chłód, 
dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego 
lub wydzielniczego pod wpływem niskiej 
temperatury lub sztucznego wprowadzenia 
niskiej temperatury ciała w celach 
terapeutycznych 

10041368 F hipowentylacja 

wentylacja: zmniejszona częstość 
oddychania, płytsze wdechy i słabsze 
wydychanie, z towarzyszeniem sinicy i 
podwyższonym stężeniem dwutlenku węgla 
we krwi (pCO2) 

10009581 F hipowitaminoza 

zaburzony proces układu regulacyjnego:  
występujący w diecie niedobór jednej lub 
wielu witamin nieodzownych w diecie 
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10009122 T hospitalizacja zdarzenie lub epizod 

10009271 F huragan 

katastrofa naturalna: gwałtowny cyklon 
przynoszący ze sobą silne wiatry, którym 
zazwyczaj towarzyszą opady deszczu 
i wyładowania atmosferyczne, zaburzające 
życie i rozwój istot ludzkich 

10039209 IC hydroterapia hydroterapia 

10039266 M hydroterapia terapia 

10042012 DC hyperwolemia zaburzona objętość płynów 

10042020 DC hypowolemia zaburzona objętość płynów 

10009631 A identyfikowanie 
ewaluacja: systematyczne ustalanie 
tożsamości kogoś lub czegoś 

10027154 IC 
identyfikowanie części ciała dotkniętej nieprawidłowymi 
zmianami przed pozycjonowaniem okołoperacyjnym identyfikowanie 

10034151 IC identyfikowanie oczekiwań wobec pielęgnacji domowej identyfikowanie 

10009704 IC identyfikowanie perfuzji tkankowej przed operacją identyfikowanie 

10009654 IC identyfikowanie postawy wobec bólu identyfikowanie 

10009649 IC identyfikowanie postawy wobec opieki identyfikowanie 

10009683 IC identyfikowanie przeszkody w komunikacji identyfikowanie 

10009696 IC identyfikowanie ryzyka krwotoku identyfikowanie 

10034146 IC identyfikowanie statusu endokrynologicznego przed operacją identyfikowanie 

10009612 IC identyfikowanie statusu fizjologicznego identyfikowanie 

10009665 IC identyfikowanie statusu kardiologicznego przed operacją identyfikowanie 

10034179 IC 
identyfikowanie statusu narządów moczowo-płciowych przed 
operacją identyfikowanie 

10034198 IC identyfikowanie statusu oddechowego przed operacją identyfikowanie 

10044241 IC identyfikowanie statusu psychologicznego identyfikowanie 

10034180 IC 
identyfikowanie statusu układu mięśniowo-szkieletowego przed 
operacją identyfikowanie 

10034167 IC identyfikowanie statusu układu pokarmowego przed operacją identyfikowanie 

10035697 IC identyfikowanie zmienionej percepcji identyfikowanie 

10012509 M igła urządzenie inwazyjne 

10009727 L ileostomia stomia 

10009758 F iluzja 

zaburzona percepcja: błędna interpretacja 
zarejestrowanych bodźców zmysłowych, 
nieprawidłowa interpretacja obiektów lub 
bodźców zewnętrznych 

10009840 A implementacja 
zarządzanie: wykorzystywanie wiedzy i 
umiejętności w celu realizacji planów 

10039693 IC implementacja "opieki klasterowej" (cluster care) implementacja 

10046178 IC implementacja karmienia dojelitowego implementacja 

10046184 IC implementacja karmienia pozajelitowego implementacja 

10044861 IC implementacja pielęgnacji  przy wspomaganym oddechu implementacja 

10045371 IC implementacja pielęgnacji poporodowej implementacja 

10042763 IC implementacja pielęgnacji porodowej implementacja 

10045363 IC implementacja pielęgnacji prenatalnej implementacja 

10039705 IC implementacja pielęgnacji zapewniającej komfort implementacja 

10036565 IC implementacja reżimu bezpieczeństwa implementacja 

10042361 IC implementacja reżimu hemodializy implementacja 

10031559 IC implementacja reżimu immunizacji implementacja 

10044793 IC implementacja reżimu niepodawania niczego drogą doustną implementacja 

10036315 IC implementacja reżimu odosobnienia implementacja 

10036327 IC implementacja reżimu przymusu bezpośredniego implementacja 

10038972 IC implementacja reżimu unieruchomienia implementacja 

10037276 IC implementacja reżimu zarządzania napadami drgawkowymi implementacja 

10036336 IC implementacja środków zapobiegających samobójstwu implementacja 

10009872 IC implementacja wytycznych dotyczących bólu implementacja 

10009886 F impotencja 

zaburzony proces układu rozrodczego: 
niezdolność osiągnięcia wzwodu prącia lub, 
rzadziej, wytrysku po osiągnięciu erekcji, 
związana z czynnikami psychologicznymi lub 
fizjologicznymi takimi jak: wiek, zmęczenie, 
zły stan zdrowia, zażywanie specyfików lub 
choroby 

10009903 F impuls 
wola: siła napędowa, potrzeba, siła 
motywująca 

10023032 DC infekcja infekcja 

10029915 DC infekcja dróg moczowych infekcja 
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10005404 F infekcja krzyżowa infekcja 

10031571 F infestacja proces patologiczny 

10031345 F infestacja wszawicą głowy infestacja 

10010162 A informowanie działanie: mówienie komuś o czymś 

10042480 IC informowanie o hospitalizacji informowanie 

10010170 F infrastruktura 

artefakt: podstawowe wyposażenie np. drogi, 
mosty, kanały będące ekonomicznym 
fundamentem społeczeństwa 

10010250 F inicjatywa 

wola: dyspozycja do podejmowania działania 
i wprowadzania idei lub podejmowania 
decyzji i czynienia odpowiednio 

10039428 IC inicjowanie karmienia piersią inicjowanie 

10010245 IC inicjowanie leczenia bólu kontrolowanego przez pacjenta inicjowanie 

10039808 IC inicjowanie leczenia bólu kontrolowanego przez pielęgniarkę inicjowanie 

10010266 A iniekcja 
wstawianie: wsuwanie lub wbicie igły do 
części ciała w celu wprowadzenia substancji 

10025686 DC inkontynencja  moczu inkontynencja  moczu 

10026895 F inkontynencja  moczu 

status kontynencji: mimowolne oddawanie 
moczu, brak świadomej kontroli nad 
pęcherzem i zwieraczem cewki moczowej 

10026922 F inkontynencja  moczu z przepełnienia inkontynencja  moczu 

10026914 DC inkontynencja  moczu z przepełnienia inkontynencja z przepełnienia 

10027718 DC inkontynencja  stolca inkontynencja  stolca 

10027702 F inkontynencja  stolca 
kontynencja  stolca: mimowolne, 
niekontrolowane oddanie stolca 

10026797 DC inkontynencja wysiłkowa moczu inkontynencja wysiłkowa 

10009988 M inkubator urządzenie 

10010353 A instalowanie 
wykonywanie: umieszczanie lub 
przymocowanie aparatu w pozycji do użycia 

10036225 A instruktaż działanie 

10036239 IC instruktaż pacjenta po unieruchomieniu instruktaż 

10010376 A instruowanie 
nauczanie: udzielanie systematycznych 
informacji komuś o tym, jak coś zrobić 

10010400 M insulina substancja ciała 

10010416 F integralność 
stan: bycie całością, nietknietą, czymś 
niezmniejszonym lub nietkniętym 

10028488 DC integralność błony śluzowej jamy ustnej integralność tkanek 

10018241 F integralność skóry integralność 

10003530 F integralność tkanek integralność 

10028555 DC integralność tkanek integralność tkanek 

10010492 A interpretowanie ewaluacja: rozumienie i wyjaśnianie czegoś 

10010503 IC interpretowanie rezultatu gazometrii krwi tętniczej interpretowanie 

10010535 OC interwencja działanie 

10034216 OC interwencja nie dotycząca procesu ciała lub psychologicznego działanie 

10034228 OC interwencja w proces ciała działanie 

10034237 OC interwencja w proces psychologiczny działanie 

10010831 A intubowanie 

wstawianie: wkładanie, dopasowanie lub 
umieszczanie rurki do lub w tchawicy w celu 
wentylowania 

10010883 A irygacja 
mycie: wymywanie za pomocą bieżącej wody 
lub innej cieczy 

10040474 IC irygacja kolostomii irygacja 

10041188 IC irygacja pęcherza moczowego irygacja 

10045290 IC irygacja urostomii irygacja 

10001647 DC izolacja społeczna izolacja społeczna 

10018389 F izolacja społeczna zaburzony status 

10010906 A izolowanie 
ograniczanie: ustawianie przeszkód, 
separowanie kogoś od innych 

10019600 L jądro element męskiego układu rozrodczego 

10013868 L jajnik element żeńskiego układu rozrodczego 

10018944 F jąkanie się 

dysfazja: spazmatyczna wymowa słów, 
wiążąca się z nadmiernym wahaniem, 
potknięciami i powtarzaniem tych samych 
sylab i wydłużonych dźwięków, wywołana 
obrażeniami organów artykulacyjnych, 
wadami mózgu i układu nerwowo-
mięśniowego lub pod wpływem wzburzenia 
emocjonalnego 
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10040875 DC jakość życia jakość życia 

10040643 F jakość życia status 

10000010 L jama brzuszna jama ciała 

10003390 L jama ciała struktura ciała 

10005323 L jama czaszki jama ciała 

10019685 L jama klatki piersiowej jama ciała 

10011128 L jama krtani jama ciała 

10012424 L jama nosowa jama ciała 

10013720 L jama ustna jama ciała 

10010018 C jednostka zwierzę: pojedyncza istota ludzka 

10026732 L jednostronny pozycja jednostronna, dwustronna 

10006517 F jedzenie jedzenie lub picie 

10004896 F jedzenie kompulsywne 

zaburzone zachowanie związane z jedzeniem: 
ciągłe jedzenie, nieodparta chęć jedzenia 
nawet jeśli nie jest się głodnym 

10006538 F jedzenie lub picie wykonywanie 

10010557 L jelito element układu pokarmowego 

10019824 L język element układu sensorycznego 

10019811 T jutro punkt w czasie lub przedział czasowy 

10003802 F kacheksja 

niedożywienie: szczupłość i niska masa 
mięśniowa, osłabienie, wyniszczenie, 
zazwyczaj związane z ogólną złą kondycją 
zdrowotną lub chorobami takimi jak 
nowotwory, bądź gruźlica 

10020497 M kaczka na mocz urządzenie absorbujące lub zbierające 

10007764 F kał substancja ciała 

10047250 DC Kał w granicach normy Kał 

10003856 M kaniula rurka 

10010746 M kaniula dordzeniowa kaniula 

10020677 M kaniula dożylna kaniula 

10003134 A kąpanie 
higiena: zastosowanie wody albo materiałów 
czyszczących do czegoś 

10045986 IC kąpanie pacjenta kąpanie 

10017657 F kąpanie się kąpanie 

10009829 M kardiologiczne urządzenie do implantacji urządzenie do implantacji 

10003873 M kardiomonitor urządzenie monitorujące 

10002214 M karetka pogotowia pojazd 

10007786 A karmienie 
wykonywanie: podawanie komuś pokarmu 
lub płynów 

10003582 F karmienie butelką wzorzec jedzenia lub picia 

10037125 A karmienie niemowlęcia działanie 

10035168 IC karmienie niemowlęcia butelką karmienie 

10046150 IC karmienie pacjenta karmienie 

10003645 F karmienie piersią 
wzorzec jedzenia lub picia: karmienie 
niemowlęcia mlekiem z piersi 

10007273 F karmienie wyłącznie piersią karmienie piersią 

10039503 DC karmienie wyłącznie piersią karmienie wyłącznie piersią 

10047143 DC Kaszel Kaszel 

10005249 F kaszel 

zaburzony proces układu oddechowego: 
gwałtowne wydalenie powietrza z płuc w 
celu oczyszczenia dróg oddechowych 

10012448 F katastrofa naturalna zaburzony proces środowiskowy 

10004056 F katatonia 

hipoaktywność motoryczna: oczywiste 
zakłócenia sprawności ruchowej, zwykle 
przejawiające się jako unieruchomienie przy 
skrajnym usztywnieniu mięśni lub nadmiernej 
impulsywnej aktywności, związane z takimi 
zaburzeniami psychicznymi jak schizofrenia 

10004060 A kategoryzowanie 
ewaluacja: umieszczanie czegoś w kategorii, 
klasyfikacja 

10004073 IC kategoryzowanie rany chirurgicznej kategoryzowanie 

10042272 F kazirodztwo przemoc seksualna 

10016576 A kierowanie 
koordynowanie: wysłanie lub skierowanie 
osoby do kogoś lub czegoś 

10046788 IC Kierowanie do dietetyka Kierowanie 

10026174 IC kierowanie do firmy pogrzebowej kierowanie 

10039492 IC kierowanie do grupy wsparcia karmienia piersią kierowanie 

10046483 IC kierowanie do lokalnych usług żywieniowych kierowanie 
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10038371 IC kierowanie do opieki domowej kierowanie 

10040419 IC kierowanie do pielęgniarki stomijnej kierowanie 

10032580 IC kierowanie do placówki planowania rodziny kierowanie 

10042792 IC kierowanie do podiatry kierowanie 

10032579 IC kierowanie do pogotowia kierowanie 

10043128 IC kierowanie do pracownika społecznego kierowanie 

10026404 IC kierowanie do prawnika kierowanie 

10038242 IC kierowanie do służb edukacyjnych kierowanie 

10038257 IC kierowanie do służb finansowych kierowanie 

10038787 IC kierowanie do służb samopomocy kierowanie 

10044577 IC kierowanie do terapii logopedycznej kierowanie 

10032598 IC kierowanie do usług mieszkaniowych kierowanie 

10044554 IC kierowanie do usług pierwszej pomocy kierowanie 

10024543 IC kierowanie do usług religijnych kierowanie 

10038385 IC kierowanie do usług społecznych kierowanie 

10046939 IC Kierowanie do usługi zarządzania sobą Kierowanie 

10032567 IC kierowanie do usługodawcy usług zdrowotnych kierowanie 

10024019 IC kierowanie na fizykoterapię kierowanie 

10039485 IC 
kierowanie na szkolenie na temat karmienia piersią w okresie 
prenatalnym kierowanie 

10024536 IC kierowanie na terapię rodzinną kierowanie 

10024558 IC kierowanie na terapię w grupie wsparcia kierowanie 

10026415 IC kierowanie na terapię zajęciową kierowanie 

10002251 L kikut po amputacji obszar ciała 

10034872 F kinestezja 

percepcja: zdolność zauważania i 
świadomość pozycji i ruchu ciała w wyniku 
reakcji nerwów czuciowych w mięśniach i 
stawach na bodźce. 

10019692 L klatka piersiowa obszar ciała 

10007679 F klęska głodu 

katastrofa naturalna: gwałtowny lub 
chroniczny niedobór lub brak żywności dla 
ludzi w określonym obszarze geograficznym 

10004459 L klinika placówka ochrony zdrowia 

10014579 L klinika fizjoterapii klinika 

10013367 L klinika pielęgniarska klinika 

10012033 L klinika położnicza klinika 

10005732 L klinika stomatologiczna 
klinika: miejsce w którym dostępna jest 
opieka stomatologiczna 

10003293 M koc pościel 

10006658 M koc elektryczny koc 

10004492 F kognitywne uczenie się 
uczenie: związane z nabyciem wiedzy z 
pomocą świadomego myślenia i inteligencji 

10004535 F kolka 

ból trzewny: łagodne do ostrego uczucie 
dyskomfortu wynikające ze spazmu mięśni 
gładkich w pustych narządach jak jelito, 
moczowody, drogi żółciowe 

10002088 M kółko powietrzne urządzenie wspierające 

10004590 L kolostomia stomia 

10004655 F komfort 
status: doznanie swobody fizycznej, 
dobrostan 

10025330 F komfortowy komfort 

10025574 DC komfortowy komfortowy 

10008748 F komisja zdrowia struktura 

10030897 F komórka szyjki macicy substancja ciała 

10023605 J kompleksowość stan 

10023583 J kompleksowy złożoność 

10023596 F kompleksowy reżim reżim 

10004849 J kompletne postęp: zwieńczenie, zakończenie 

10025459 F komplikacja zjawisko 

10041283 DC komplikacja związana z opieką zdrowotną komplikacja związana z opieką zdrowotną 

10040442 F komplikacja związana ze stomią komplikacja 

10041277 F komplikacja związana ze świadczeniami zdrowotnymi komplikacja 

10035147 IC kompresjoterapia kompresjoterapia 

10030982 M kompresjoterapia terapia 

10004906 M komputer urządzenie do komunikacji 
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10004705 F komunikowanie 

zachowanie interaktywne: przekazywanie lub 
otrzymywanie informacji za pomocą 
zachowań werbalnych i pozawerbalnych, face 
to face lub  wspieranych technikami 
synchronicznymi i asynchronicznymi 

10004910 F koncentracja 

funkcje poznawcze: skupiona uwaga i 
aktywność umysłowa mająca na celu 
zachowanie i przywołanie wiedzy 

10040966 T konferencja zdarzenie lub epizod 

10040978 T konferencja rodzinna konferencja 

10000579 DC konflikt decyzyjny konflikt decyzyjny 

10005587 F konflikt decyzyjny zaburzone funkcje poznawcze 

10010041 F konflikt w miejscu pracy 

działanie problematyczne: nieporozumienie 
między dwiema stronami w zakładzie pracy 
tj. kadrą zarządzającą i pracownikami, w 
odniesieniu do warunków pracy, w tym 
wypowiedzenia i wynagrodzenia 

10025629 DC konfliktowa postawa opiekuna postawa opiekuna 

10022456 DC konfliktowa postawa rodziny postawa rodziny 

10023614 DC konfliktowa postawa wobec ćwiczeń postawa wobec reżimu ćwiczeń 

10023622 DC konfliktowa postawa wobec leczenia postawa wobec reżimu 

10022281 DC konfliktowa postawa wobec opieki postawa wobec opieki 

10024969 DC konfliktowa postawa wobec reżimu diety postawa wobec reżimu diety 

10022299 DC konfliktowa postawa wobec zarządzania leczeniem postawa wobec zarządzania lekiem 

10022769 DC konfliktowe przekonania duchowe przekonanie duchowe 

10021757 DC konfliktowe przekonania religijne negatywne przekonania religijne 

10022516 DC konfliktowe przekonania zdrowotne przekonania zdrowotne 

10022397 DC konfliktowe przekonanie kulturowe przekonanie kulturowe 

10002440 F koniuszkowa akcja serca akcja serca 

10005001 L konstrukcja artefakt 

10005017 A konsultowanie 

relacje: zwracanie się z prośbą o poradę, 
uzyskiwanie informacji, wymiana pomysłów i 
wspólne ich rozważanie 

10043233 IC 
konsultowanie efektów ubocznych leku z usługodawcą usług 
zdrowotnych konsultowanie 

10021816 IC konsultowanie usług opieki domowej konsultowanie 

10043159 IC konsultowanie z farmaceutą  o leku generycznym konsultowanie 

10005029 IC konsultowanie z usługodawcą usług zdrowotnych konsultowanie 

10024331 IC konsultowanie zarządzania bólem konsultowanie 

10005038 A kontaktowanie 

relacje: czynności zmierzające do i zdolność 
wymiany zdań z innymi w celu uzyskania 
informacji, ustanowienia relacji i utworzenia 
sieci współpracy 

10025369 F kontaminacja proces środowiskowy 

10005135 F kontrola status: wywieranie dużego pływu na sytuację 

10005157 F kontrola bólu kontrola 

10045699 DC kontrola gniewu gniew kontrolowany 

10031015 F kontrola gniewu kontrola 

10035700 F kontrola impulsów kontrola 

10025820 DC kontrola objawów kontrola objawów 

10040071 F kontrola objawów  zespołu abstynencyjnego kontrola objawów 

10040085 DC kontrola objawów zespołu abstynencyjnego kontrola objawów zespołu abstynencyjnego 

10037173 F kontrola skriningu reżim 

10025812 F kontrola symptomów kontrola 

10005142 A kontrolowanie 
organizowanie: regulacja lub zachowywanie 
funkcji, działań, lub odruchu 

10025831 DC kontrolowanie bólu kontrola bólu 

10027836 DC kontynencja  moczu kontynencja  moczu 

10026663 F kontynencja  moczu status układu moczowego 

10027741 DC kontynencja  stolca kontynencja  stolca 

10027699 F kontynencja  stolca status jelit 

10005190 A koordynowanie 
organizowanie: zaprowadzenie ładu, ułożenie 
we właściwym porządku 

10046081 IC koordynowanie konferencji koordynowanie 

10040984 IC koordynowanie konferencji rodzinnej koordynowanie 

10031027 IC koordynowanie planu opieki koordynowanie 

10019807 A korzystanie z toalety higiena 

10003553 L kość element układu mięśniowo-szkieletowego 
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10017402 L kość krzyżowa obszar ciała 

10014227 L kość miednicy kość 

10039968 DC koszmary nocne koszmary nocne 

10013211 F koszmary nocne 

zaburzona percepcja: faza REM, narastające 
uczucie silnego nieposkromionego strachu, 
przerażenia i utrzymującego się stresu lub 
skrajnego niepokoju, który zwykle budzi 
śpiącego 

10005352 M krem materiał 

10003319 F krew substancja ciała 

10014340 L krocze obszar ciała 

10006295 M kroplówka urządzenie do transportu 

10011137 L krtań element układu oddechowego 

10003303 F krwawienie 

zaburzony proces  naczyniowy: utrata krwi na 
zewnątrz lub do wewnątrz organizmu 
połączona z uszkodzeniem naczyń 
krwionośnych lub wadliwymi czynnikami 
krzepnięcia 

10046726 F krwawienie z nosa krwawienie 

10046735 DC krwawienie z nosa krwawienie z nosa 

10043924 F krwawienie z pochwy krwawienie 

10043930 DC krwawienie z pochwy krwawienie z pochwy 

10008931 F krwiak 

krwawienie: zbieranie i gromadzenie się krwi 
uwięzionej w tkankach, skórze lub narządach, 
związane z urazem lub niekompletnym 
zatrzymaniem krwawienia po zabiegu; 
wyczuwalna masa, tkliwa uciskowo, bolesny 
obszar skóry zabarwiony na żółto lub 
ciemnozielono-ciemnoniebiesko 

10039311 IC krwioterapia krwioterapia 

10003361 M krwioterapia terapia 

10008954 F krwotok 

krwawienie: znaczna utrata krwi w krótkim 
czasie, skierowana na zewnątrz lub do 
wnętrza ciała, związana z krwawieniem 
tętniczym, żylnym lub krwawieniem z naczyń 
włosowatych 

10011948 F krwotok menstruacyjny 
krwawienie: krwawienie menstruacyjne, 
które trwa zbyt wiele dni lub jest zbyt obfite 

10005381 F kryzys 

zaburzony status: przejściowe napięcie, 
połączone z trudnościami w komunikacji, 
rozwiązywaniu problemów, niezdolnością do 
znajdowania odpowiednich zasobów lub 
korzystania z nich 

10007577 F kryzys w rodzinie 

kryzys: zaburzenie stabilności psychicznej, 
społecznej lub ekonomicznej grupy, 
połączone ze zmianami w jej normalnym 
funkcjonowaniu i trudnościami w 
rozpoznawaniu problemów i komunikacji, w 
akceptowaniu zmian oraz rozpoznawaniu i 
wykorzystywaniu zasobów wewnętrznych i 
zewnętrznych 

10031366 F kryzys zdrowotny kryzys 

10004693 M krzesło toaletowe urządzenie absorbujące lub zbierające 

10021166 F kult zachowanie duchowe 

10005458 F kultura 

struktura psychospołeczna: wszystko, co 
należy wiedzieć lub w co trzeba wierzyć, aby 
funkcjonować w sposób akceptowalny 
społecznie 

10011057 F kwashiorkor 

niedożywienie: stan ciężkiego niedoboru 
białka przy normalnej ilości przyjmowanych 
kalorii, przede wszystkim u dzieci, opóźniony 
wzrost bez znacznej utraty masy ciała, z 
towarzyszeniem zmian pigmentacji skóry i 
włosów, biegunką, utratą apetytu, 
nerwowością, drażliwością, obrzękami, 
anemią, zapaleniem skóry lub niedoborem 
witamin 

10032010 F kwasica metaboliczna zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa 

10032653 F kwasica oddechowa zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa 
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10016229 M kwestionariusz urządzenie do komunikacji 

10025854 J łagodny dotkliwość 

10002171 A łagodzenie 
leczenie: uczynienie czegoś łatwiejszym do 
zniesienia 

10012407 M lakier do paznokci materiał 

10005334 F łaknienie 

zaburzona wola działania: nieodparta 
potrzeba spożycia określonych substancji, 
zwłaszcza pokarmu, substacji chemicznych 
lub innych stymulantów 

10011100 F laktacja 

proces wydzielniczy: proces syntezy i 
wydzielania ludzkiego mleka z dojrzałych 
żeńskich gruczołów mlecznych zawierający 
karbohydraty, proteiny, tłuszczy związanych, 
witaminy, minerały; mleko ludzkie 
serwowane jako podstawowe pożywienie dla 
nakarmienia niemowlęcia lub dziecka 

10008879 M lampa ogrzewająca urządzenie rozgrzewająco-chłodzące 

10011144 M laser urządzenie chirurgiczne 

10020893 M laska inwalidzka urządzenie mobilizujące 

10011163 L lateralizacja status 

10011171 L lateralizacja zabiegu chirurgicznego lateralizacja 

10004471 L łechtaczka element żeńskiego układu rozrodczego 

10020133 A leczenie 

działanie: otaczanie opieką poprzez 
zmniejszanie, kończenie, usunięcie lub 
przywrócenie czegoś 

10039798 IC leczenie bólu kontrolowane przez pielęgniarkę działanie 

10033249 IC leczenie kurzajki/brodawki leczenie 

10044646 IC leczenie reakcji alergicznej leczenie 

10033220 IC leczenie urazów leczenie 

10044729 IC leczenie zaparcia leczenie 

10033231 IC leczenie zmian chorobowych skóry leczenie 

10011866 M lek specyfik 

10043144 M lek generyczny lek 

10043137 M lek oznakowany lek 

10037253 M lek przeciwgorączkowy substancja chemiczna 

10014522 M lekarz usługodawca 

10006881 M lewatywa materiał 

10011267 L lewy pozycja lewa, prawa 

10005265 A liczenie 
obserwacja: używanie liczb dla ustalenia 
jakości 

10016319 L linia kolejowa konstrukcja: układ torów i stacji kolejowych 

10042684 M lista leków materiał instruktażowy 

10011401 L litotomia pozycja ciała 

10002074 L lotnisko 
konstrukcja: obiekt dla samolotów, 
pasażerów oraz usług pomocniczych 

10003168 M łóżko urządzenie wspierające 

10018294 F lunatykowanie 

zaburzony sen: aktywność ruchowa podczas 
snu, zazwyczaj prowadząca do opuszczenia 
przez śpiącą osobę łóżka i chodzenia bez 
przerywania snu, trwająca od kilku minut do 
pół godziny, nie pozostawia śladów 
pamięciowych po przebudzeniu, związana ze 
zmęczeniem, stresem i niepokojem 

10018667 M łyżka urządzenie do karmienia 

10011493 F maceracja 

rana: rozległe uszkodzenie powierzchownych 
warstw skóry wywołane przez długotrwałe 
działanie wilgoci lub obecność wilgoci na 
powierzchni skóry 

10020547 L macica element żeńskiego układu rozrodczego 

10011543 M makijaż materiał 

10018315 J mały rozmiar: rozmiar poniżej średniej 

10011710 A manipulowanie 
wykonywanie: ręczne przemieszczanie części 
ciała 
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10012482 F martwica 

rana traumatyczna: obumarcie komórek 
związana z miejscowymi stanami zapalnymi, 
infekcjami, procesami nowotworowymi lub 
mechanicznym uszkodzeniem tkanek; etapy 
wyróżniane są w zależności od dotkliwości 
uszkodzeń proporcjonalnych do czasu 
pozbawienia zaopatrzenia tkanek w tlen, od 
wywołanej bladością białej skóry z 
towarzyszeniem głębokiego bólu 
wywołanego wskutek uszkodzenia nerwu 
powierzchownego, po niebiesko lub czarno 
zabarwioną martwicę skóry, utratę czucia i 
ból spowodowany uszkodzeniem nerwów, 
przy wysokim zagrożeniu infekcją, ryzykiem 
utraty uszkodzonych tkanek i części ciała 

10013670 M maść materiał 

10011752 M maska urządzenie osłaniające 

10013909 M maska tlenowa urządzenie wspomagające oddychanie 

10011768 A masowanie 
manipulowanie: uciskanie lub pocieranie 
całości bądź części ciała 

10031983 IC masowanie niemowlęcia masowanie 

10011799 M materac urządzenie wspierające 

10041560 M materac przeciwodleżynowy materac 

10020974 M materac wodny materac 

10007755 M materac wypełniony pierzem materac 

10041541 M materac z uniesionymi brzegami materac 

10011775 M materiał byt 

10016433 M materiał do czytania urządzenie do komunikacji 

10011251 M materiał dydaktyczny urządzenie do komunikacji 

10010395 M materiał instruktażowy urządzenie do komunikacji 

10027257 C matka rodzic 

10011845 A mediacja 
negocjowanie: rozwiązanie lub ustalanie 
różnic, doprowadzanie do ugody 

10011897 F medytacja zachowanie duchowe 

10011930 T menopauza 

okres rozwoju: utrata zdolności rozrodczej 
kobiety, klimakterium, ustanie cyklu 
miesiączkowego i wytwarzania hormonów, 
rozpoczynające się zazwyczaj między 45 a 60 
rokiem życia, aczkolwiek może nastąpić 
wcześniej wskutek przebytych chorób lub 
usunięcia macicy i obu jajników 

10011976 F menstruacja 

proces układu rozrodczego: powtarzający się 
cykl złuszczania, regeneracji i rozrostu 
endometrium macicy; średnia długość cyklu 
miesiączkowego liczona jest od pierwszego 
dnia krwawienia do pierwszego dnia 
kolejnego krwawienia i jest to 28 dni, czas 
trwania cyklu i nasilenie krwawienia różnią 
się; cykle miesiączkowe rozpoczynają się 
wraz z pierwszą miesiączką i kończą z 
menopauzą 

10011591 F męski układ moczowy układ moczowy 

10011589 F męski układ rozrodczy układ rozrodczy 

10012005 F metabolizm 

zbiór procesów ciała: suma wszystkich 
procesów chemicznych prowadzących do 
wzrostu, wytwarzania energii, eliminacji 
odpadów i regulacji funkcji ciała dotyczących 
dystrybucji substancji odżywczych we krwi po 
ich spożyciu, zwiększenie metabolizmu 
podczas ćwiczeń, podniesienie temperatury 
ciała, aktywności endokrynnej lub trawiennej 

10014236 L miednica obszar ciała 

10021145 L miejsce pracy struktura społeczna 

10018032 L miejsce pracy chronionej miejsce pracy 

10010854 L miejsce wprowadzenia urządzenia inwazyjnego obszar ciała 

10017516 F miejsce wypadku rola 

10012219 T miesiąc punkt w czasie lub przedział czasowy 

10012290 L mięsień element układu mięśniowo-szkieletowego 
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10012046 F migrena 

ból naczyniowy: doznanie bólu wywołane 
nawracającym jednostronnym bólem głowy, 
który następuje pod wpływem takich 
bodźców zewnętrznych, jak światło, hałas, 
zapach, a także pod wpływem takich 
wewnętrznych bodźców, jak nietolerancja 
pokarmowa, stres lub inne odmiany bólu; ból 
może być poprzedzony przez zwiastuny – 
błyskające światło oraz aurę; zazwyczaj 
określany jako ściskający, dławicowy, 
pulsujący, bardzo silny, rozdzierający; 
jednostronnie zlokalizowane doznania z 
towarzyszeniem nudności, wymiotów, 
pragnienia i zmian nastroju 

10012014 F mikroorganizm 
organizm: mikroskopijny organizm mający 
wpływ na życie i rozwój istot ludzkich 

10012080 A minimalizowanie 
zmienianie: redukowanie do mniejszej ilości 
lub liczby, rozmiaru lub stopnia 

10039221 IC minimalizowanie pobudzenia minimalizowanie 

10021068 F mobilność na wózku inwalidzkim zdolność uruchamiania 

10003181 F mobilność w łóżku zdolność uruchamiania 

10020478 F mocz substancja ciała 

10026824 F moczenie mimowolne 
inkontynencja moczu: mimowolne 
oddawanie moczu w czasie snu 

10015413 F modlitwa zachowanie duchowe 

10017954 F molestowanie seksualne 

zachowanie agresywne: działania na podłożu 
seksualnym o charakterze przemocy 
werbalnej lub fizycznej skierowanej 
przeciwko jednej lub kilku osobom, 
polegające na wykorzystaniu władzy i 
ograniczaniu prawa ofiar do równego 
traktowania, prywatności i nietykalności 
osobistej 

10005126 M monitor skurczów urządzenie monitorujące 

10012154 A monitorowanie 

określanie: uważne badanie kogoś lub czegoś 
w powtarzających się, albo stałych odstępach 
czasu 

10038929 IC monitorowanie bólu monitorowanie 

10032052 IC monitorowanie ciśnienia krwi monitorowanie 

10046355 IC monitorowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego monitorowanie 

10043884 IC monitorowanie efektów ubocznych działania leku monitorowanie 

10042936 IC monitorowanie gojenia rany monitorowanie 

10012203 IC 
monitorowanie objawów przedmiotowych i objawów 
podmiotowych infekcji monitorowanie 

10032109 IC monitorowanie odpowiedzi na leczenie monitorowanie 

10036032 IC monitorowanie odżywiania monitorowanie 

10032113 IC monitorowanie oznak życiowych monitorowanie 

10035335 IC monitorowanie perfuzji tkankowej monitorowanie 

10037211 IC monitorowanie perystaltyki jelit monitorowanie 

10032075 IC monitorowanie przemocy wobec dziecka monitorowanie 

10043878 IC monitorowanie przestrzegania leczenia monitorowanie 

10035303 IC monitorowanie przyjmowania płynów monitorowanie 

10036614 IC monitorowanie przymowania pokarmów monitorowanie 

10032099 IC monitorowanie rezultatu laboratoryjnego monitorowanie 

10040852 IC monitorowanie równowagi płynów monitorowanie 

10046340 IC monitorowanie rozwoju płodu monitorowanie 

10039883 IC 
monitorowanie ryzyka negatywnej odpowiedzi na leczenie bólu 
prowadzone przez pacjenta monitorowanie 

10039896 IC 
monitorowanie ryzyka negatywnej odpowiedzi na leczenie bólu 
prowadzone przez pielęgniarkę monitorowanie 

10037442 IC monitorowanie ryzyka upadku monitorowanie 

10032047 IC monitorowanie saturacji krwi tlenem za pomocą pulsoksymetru monitorowanie 

10046987 F Monitorowanie siebie Wykonywanie 

10044667 IC monitorowanie skurczów macicy monitorowanie 

10045424 IC monitorowanie splątania monitorowanie 

10012196 IC monitorowanie statusu (wydolności) oddychania monitorowanie 

10012183 IC monitorowanie statusu fizjologicznego monitorowanie 

10034285 IC monitorowanie statusu kardiologicznego monitorowanie 

10035326 IC monitorowanie statusu neurologicznego monitorowanie 
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10036992 IC monitorowanie stężenia bilirubiny monitorowanie 

10032034 IC monitorowanie stężenia glukozy we krwi monitorowanie 

10023944 IC monitorowanie stosowania  alarmu wyjścia (np. z łóżka) monitorowanie 

10012165 IC monitorowanie temperatury ciała monitorowanie 

10037092 IC monitorowanie terapii oddechowej monitorowanie 

10036633 IC monitorowanie tętna na tętnicy grzbietowej stopy monitorowanie 

10036622 IC monitorowanie tolerancji aktywności ruchowej monitorowanie 

10046372 IC monitorowanie upławów monitorowanie 

10046364 IC 
monitorowanie urządzenia do mechanicznego wspomagania 
pracy serca monitorowanie 

10032068 IC monitorowanie w kierunku  zaburzonego radzenia sobie rodziny monitorowanie 

10032121 IC monitorowanie wagi monitorowanie 

10035319 IC monitorowanie wydalanych płynów monitorowanie 

10032081 IC monitorowanie wysokości monitorowanie 

10036343 IC monitorowanie zespołu abstynencyjnego monitorowanie 

10003697 L most 

konstrukcja: obiekt, po którym przebiega 
droga, ścieżka, linia kolejowa itp., nad 
strumieniem, wąwozem, innymi liniami 
kolejowymi itp. 

10017603 L moszna element męskiego układu rozrodczego 

10012242 A motywowanie 
promowanie: ukierunkowanie czyjegoś 
działania lub zainteresowania działaniem 

10043570 M mówiący dyspenser na tabletki dyspenser na tabletki 

10003621 L mózg element układu nerwowego 

10015151 J możliwość stan 

10039170 IC muzykoterapia muzykoterapia 

10012371 M muzykoterapia terapia 

10020935 A mycie 

oczyszczanie: przywrócenie czemuś czystości 
za pomocą wody lub innego płynu i środka 
czyszczącego 

10044803 IC mycie pacjenta mycie 

10017846 F mycie się mycie 

10018009 A mycie szamponem 

oczyszczanie: mycie za pomocą wody i środka 
czyszczącego w celu przywrócenia czystości i 
usunięcia mikroorganizmów 

10018358 M mydło materiał 

10019663 F myślenie 

działanie: proces układania, porządkowania i 
klasyfikowania myśli, myślenie logiczne 
i wyrażanie myśli w mowie; związane z 
nakierowaniem na osiągnięcie celu, 
umiejętnością formułowania pojęć i zmiany 
podejścia 

10000301 F myślenie abstrakcyjne 

funkcje poznawcze: myślenie oparte na 
pojęciach, relacjach i rozwiązywaniu 
problemów 

10004923 F myślenie konkretne 

funkcje poznawcze: myślenie cechujące się 
rosnącym poziomem wewnętrznej logiki i 
spójności, zdolność sortowania, 
porządkowania i klasyfikacji zdarzeń bez 
umiejętności formułowania uogólnień i 
posługiwania się abstrakcjami; 
rozwiązywanie problemów przebiega przy 
zastosowaniu konkretnego, systematycznego 
podejścia opartego na tym, co jest 
postrzegane, dosłownym znaczeniu słów i 
odnoszenia słów do pojedynczych 
przedstawicieli omawianego gatunku, a nie 
do gatunków w ogóle; stadium kształtowania 
się zdolności poznawczych u dziecka 
poczynając od 7-11 roku życia 

10022795 DC myśli samobójcze myśli samobójcze 

10024100 F myśli samobójcze zaburzone funkcje poznawcze 

10009263 F myślistwo 

wykonywanie: pozyskiwanie pokarmu 
niezbędnego do codziennego życia poprzez 
polowanie 

10043057 A nabywanie leku uzyskiwanie 

10009935 A nacinanie cięcie: nacięcie czegoś 
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10015599 A naciskanie 

wykonywanie: kładzenie nacisku za pomocą 
palców lub dłoni, zdolność naciskania 
powierzchni przedmiotu za pomocą dłoni 

10003374 L naczynie krwionośne element układu sercowo-naczyniowego 

10003860 L naczynie włosowate naczynie krwionośne 

10021262 L nadgarstek obszar ciała 

10000682 DC nadmierne przyjmowanie pokarmu przyjmowanie pokarmu 

10043331 DC nadmierne upławy upławy 

10045566 F nadużywanie przemoc 

10022234 DC nadużywanie alkoholu nadużywanie alkoholu 

10002137 F nadużywanie alkoholu 
nadużywanie substancji: niewłaściwe 
spożycie alkoholu 

10022425 DC nadużywanie specyfiku nadużywanie specyfików 

10006346 F nadużywanie specyfiku 
nadużywanie substancji: niewłaściwe 
używanie specyfików 

10022268 DC nadużywanie substancji nadużywanie substancji 

10018992 F nadużywanie substancji 

zaburzone zachowanie: niewłaściwe użycie 
substancji aktywnej chemicznie dla celów 
nieterapeutycznych, które może być 
szkodliwe dla zdrowia i powodować 
uzależnienie 

10019766 F nadużywanie tytoniu 
nadużywanie substancji: niewłaściwe 
spożycie tytoniu 

10022247 DC nadużywanie tytoniu nadużywanie tytoniu 

10027300 DC nadwaga nadwaga 

10013899 F nadwaga 

zaburzona waga: stan wysokiej wagi i masy 
ciała, zazwyczaj od 10 do 20 % powyżej 
idealnej wagi, wzrost odsetka komórek 
tłuszczowych, zwłaszcza w narządach 
wewnętrznych i tkance podskórnej, związany 
z nadmierną ilością przyjmowanych 
substancji odżywczych, przejadaniem się i 
brakiem ruchu 

10019732 F nadżerka tkanki 
zaburzona integralność tkanek ciała: utrata 
naskórka, odsłonięcie brodawek skóry 

10009095 F nadzieja 

emocja: poczucie posiadania możliwości, 
zaufanie do innych i przyszłości, żądza życia, 
wyrażanie powodów do życia i chęci życia, 
spokój wewnętrzny, optymizm, związane z 
wytyczaniem celów i mobilizacją energii 

10025780 DC nadzieja nadzieja 

10019093 A nadzorowanie 
monitorowanie: doglądanie postępów kogoś 
lub czegoś 

10026882 F nagła inkontynencja  moczu 

inkontynencja  moczu: mimowolne oddanie 
moczu zdarzające się nagle po silnym 
odczuciu potrzeby opróżnienia pęcherza 

10026811 DC nagła inkontynencja moczu nagła inkontynencja 

10019040 F nagła śmierć łóżeczkowa niemowlęcia śmierć 

10016217 IC nakładanie lub wprowadzanie czynnika hemostatycznego nakładanie na lub wkładanie w 

10016201 A nakładanie na lub wkładanie w 

instalowanie: umieszczanie, kładzenie, 
montaż sprzętu, wyposażenia itp. w pozycji 
do użycia 

10016152 A nakłuwanie 

wstawianie: wsuwanie lub wbicie igły do 
naczynia krwionośnego lub jamy ciała w celu 
odprowadzenia lub usunięcia substancji 

10016168 IC nakłuwanie żyły nakłuwanie 

10018343 A namaczanie 
kąpanie: działanie powodujące absorbowanie 
możliwie jak największej ilości płynu 

10013913 M namiot tlenowy urządzenie wspomagające oddychanie 

10010136 A napełnianie 
wykonywanie: wypełnienie czegoś jakąś 
substancją 

10008186 L napletek obszar ciała 

10006269 M napój substancja odżywcza 

10045513 F narażenie na bierne palenie bierne palenie 

10042303 DC narażenie na ryzyko przemocy ze strony partnera przemoc ze strony partnera 

10001149 DC naruszone pole energetyczne pole energetyczne 

10002832 M narzędzie do oceny urządzenie do oceny 

10016238 M narzuta koc 
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10014204 T następstwo czasowe 
stan: następowanie jednego zdarzenia po 
drugim, porządek następowania po sobie 

10001862 C nastolatek jednostka 

10036241 F nastrój status psychologiczny 

10022402 DC nastrój depresyjny nastrój depresyjny 

10005784 F nastrój depresyjny 

negatywna emocja: różnorodne uczucia, od 
smutku do melancholii, z obniżoną 
koncentracją, utratą apetytu i bezsennością 

10029771 DC nastrój depresyjny po porodzie nastrój depresyjny 

10045652 DC nastrój labilny równowaga nastroju 

10013540 F natręctwo 

zaabsorbowanie: uporczywa myśl lub 
koncepcja, która stale i mimowolnie 
absorbuje umysł, sugestywne myśli o 
działaniach pozbawionych racjonalności, 
powtarzające się myśli, myśli o nieistotnych, 
niezwiązanych szczegółach, niedorzeczne 
pomysły bez związku z rzeczywistością, 
których nie sposób się pozbyć za pomocą 
logicznego rozumowania, związane z 
zachowaniami natrętnymi 

10033064 IC nauczania o ochronie zdrowia w podróży nauczanie o reżimie terapeutycznym 

10019502 A nauczanie 

informowanie: przekazywanie komuś wiedzy 
na temat zagadnień zdrowotnych w 
uporządkowany, systematyczny sposób 

10045080 IC nauczanie  o pielęgnacji pacjenta  z kataraktą nauczanie 

10040380 IC nauczanie  o zasypianiu nauczanie 

10038226 IC nauczanie kadr dydaktycznych o chorobie nauczanie 

10039463 M nauczanie karmienia piersią usługa edukacji zdrowotnej 

10032973 IC nauczanie masażu niemowlęcia nauczanie 

10046994 IC Nauczanie monitorowania siebie Nauczanie 

10045183 IC nauczanie o  obrzęku nauczanie 

10043625 IC nauczanie o  technice odklinowania nauczanie 

10040913 IC 
nauczanie o  używaniu (wykorzystywaniu) urządzenia 
okrywającego nauczanie 

10045344 IC nauczanie o antykoncepcji nauczanie 

10032960 IC nauczanie o bezpieczeństwie w domu nauczanie 

10044937 IC nauczanie o bezpieczeństwie w środowisku nauczanie 

10044944 IC nauczanie o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń nauczanie 

10046522 IC nauczanie o chemoterapii nauczanie 

10024116 IC nauczanie o chorobie nauczanie 

10045079 IC nauczanie o ciąży nauczanie 

10040125 IC nauczanie o ćwiczeniach nauczanie 

10045242 IC nauczanie o dializie otrzewnowej nauczanie 

10044614 IC nauczanie o efektach ubocznych  leku nauczanie 

10033001 IC nauczanie o efektywnej wadze nauczanie 

10032994 IC nauczanie o efektywnym rodzicielstwie nauczanie 

10045482 IC nauczanie o eliminacji nauczanie 

10044826 IC nauczanie o fizjoterapii klatki piersiowej nauczanie 

10045196 IC nauczanie o funkcji układu moczowego nauczanie 

10034974 IC nauczanie o gojeniu się rany nauczanie 

10045235 IC nauczanie o hemodializie nauczanie 

10044549 IC nauczanie o higienie nauczanie 

10043438 IC nauczanie o higienie pochwy nauczanie 

10044475 IC nauczanie o hospicjum nauczanie 

10032941 IC nauczanie o infestacji wszawicą nauczanie 

10045203 IC nauczanie o irygacji pęcherza moczowego nauczanie 

10045300 IC nauczanie o irygacji urostomii nauczanie 

10046546 IC nauczanie o karmieniu dojelitowym nauczanie 

10044717 IC nauczanie o karmieniu pozajelitowym nauczanie 

10019470 IC nauczanie o leku nauczanie 

10045005 IC nauczanie o nadużywaniu nauczanie 

10044900 IC nauczanie o nadużywaniu alkoholu nauczanie 

10044916 IC nauczanie o nadużywaniu specyfików nauczanie 

10024639 IC nauczanie o nadużywaniu substancji nauczanie 

10045545 IC nauczanie o narażeniu na bierne palenie nauczanie 

10045337 IC nauczanie o niepłodności nauczanie 

10043832 IC nauczanie o odwodnieniu nauczanie 

10024618 IC nauczanie o odżywianiu nauczanie 
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10045257 IC nauczanie o pielęgnacji cewnika urologicznego nauczanie 

10045448 IC nauczanie o pielęgnacji drenu do drenażu nauczanie 

10038108 IC nauczanie o pielęgnacji jamy ustnej nauczanie o reżimie terapeutycznym 

10045165 IC nauczanie o pielęgnacji krocza nauczanie 

10032987 IC nauczanie o pielęgnacji nefrostomii nauczanie o reżimie terapeutycznym 

10044218 IC nauczanie o pielęgnacji odleżyny nauczanie 

10045051 IC nauczanie o pielęgnacji oka nauczanie 

10042887 IC nauczanie o pielęgnacji owrzodzenia cukrzycowego nauczanie 

10032885 IC nauczanie o pielęgnacji piersi w okresie poporodowym nauczanie o reżimie terapeutycznym 

10032892 IC nauczanie o pielęgnacji piersi w okresie prenatalnym nauczanie o reżimie terapeutycznym 

10045385 IC nauczanie o pielęgnacji poporodowej nauczanie 

10045392 IC nauczanie o pielęgnacji prenatalnej nauczanie 

10045112 IC nauczanie o pielęgnacji protezy nauczanie 

10043493 IC nauczanie o pielęgnacji przy unieruchomieniu (orteza/gips) nauczanie 

10034961 IC nauczanie o pielęgnacji rany nauczanie 

10044680 IC nauczanie o pielęgnacji sondy nosowo-żołądkowej nauczanie 

10033055 IC nauczanie o pielęgnacji stomii nauczanie o reżimie terapeutycznym 

10042825 IC nauczanie o pielęgnacji stopy nauczanie 

10044888 IC nauczanie o pielęgnacji tracheostomii nauczanie 

10045046 IC nauczanie o pielęgnacji ucha nauczanie 

10045288 IC nauczanie o pielęgnacji urostomii nauczanie 

10043486 IC nauczanie o pielęgnacji złamania nauczanie 

10032925 IC nauczanie o planowaniu rodziny nauczanie 

10044148 IC nauczanie o pomiarze ciśnienia krwi nauczanie 

10044772 IC nauczanie o pomiarze oddechów nauczanie 

10045550 IC nauczanie o pomiarze pulsu na nadgarstku nauczanie 

10044738 IC nauczanie o pomiarze temperatury ciała nauczanie 

10045407 IC nauczanie o porodzie nauczanie 

10046533 IC nauczanie o potrzebach dietetycznych nauczanie 

10044651 IC nauczanie o procedurze nauczanie 

10026502 IC nauczanie o procesie umierania nauczanie 

10032939 IC nauczanie o przyjmowaniu płynów nauczanie 

10044622 IC nauczanie o radioterapii nauczanie 

10046514 IC nauczanie o reakcji alergicznej nauczanie 

10033017 IC nauczanie o rehabilitacji nauczanie o reżimie terapeutycznym 

10024625 IC nauczanie o reżimie terapii nauczanie 

10043639 IC nauczanie o robieniu lewatywy nauczanie 

10043747 IC nauczanie o rozruszniku serca nauczanie 

10045469 IC nauczanie o rozwoju płodu nauczanie 

10038647 IC nauczanie o rzucaniu palenia nauczanie 

10045014 IC nauczanie o samoopiece nauczanie 

10033029 IC nauczanie o samoopiece skóry nauczanie 

10024660 IC nauczanie o sposobie zwiększania tolerancji aktywności ruchowej nauczanie 

10024687 IC nauczanie o środkach bezpieczeństwa nauczanie 

10033072 IC nauczanie o szczepionce nauczanie 

10045411 IC nauczanie o technice karmienia nauczanie 

10023717 IC nauczanie o technikach adaptacyjnych nauczanie 

10044835 IC nauczanie o terapii inhalacyjnej nauczanie 

10043536 IC nauczanie o terapii odwracającej uwagę nauczanie 

10043768 IC nauczanie o terapii orientacji w rzeczywistości nauczanie 

10043813 IC nauczanie o terapii płynami nauczanie 

10044786 IC nauczanie o terapii tlenowej nauczanie 

10043558 IC nauczanie o treningu jelit nauczanie 

10045226 IC nauczanie o treningu pęcherza nauczanie 

10043504 IC nauczanie o unieruchomieniu nauczanie 

10045067 IC nauczanie o urządzeniach wspomagających słuch nauczanie 

10037474 IC nauczanie o urządzeniu uruchamiającym nauczanie o urządzeniu 

10040909 IC 
nauczanie o używaniu (wykorzystywaniu) urządzenia 
wspierającego nauczanie 

10044605 IC nauczanie o używaniu dyspensera na tabletki nauczanie 

10038843 IC nauczanie o używaniu tytoniu nauczanie 

10037488 IC nauczanie o witaminie nauczanie 

10032918 IC nauczanie o wzorcu przyjmowania pokarmu nauczanie 

10032956 IC nauczanie o zachowaniach prozdrowotnych nauczanie 

10033038 IC nauczanie o zachowaniach seksualnych nauczanie 

10043515 IC nauczanie o zachowywaniu energii nauczanie 

10038120 IC nauczanie o zaopatrzeniu w wodę nauczanie 
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10043660 IC nauczanie o zarządzaniu biegunką nauczanie 

10045261 IC nauczanie o zarządzaniu inkontynencją moczu nauczanie 

10043687 IC nauczanie o zarządzaniu nudnościami nauczanie 

10038725 IC nauczanie o zarządzaniu objawami zespołu abstynencyjnego nauczanie 

10019489 IC nauczanie o zarządzanu bólem nauczanie 

10045149 IC nauczanie o zmianie opatrunku na ranie nauczanie 

10036531 IC nauczanie o  terapii przeciwzakrzepowej nauczanie 

10037160 IC nauczanie o bezpieczeństwie dziecka nauczanie 

10039115 IC nauczanie o bólu nauczanie 

10036169 IC nauczanie o efektywnym komunikowaniu nauczanie 

10040488 IC nauczanie o irygacji kolostomii nauczanie 

10037139 IC nauczanie o karmieniu niemowlęcia nauczanie 

10036835 IC nauczanie o karmieniu piersią nauczanie 

10040615 IC nauczanie o komplikacjach skórnych w okolicy stomii nauczanie 

10040604 IC nauczanie o komplikacjach stomii nauczanie 

10036148 IC nauczanie o kontroli impulsów nauczanie 

10038080 IC nauczanie o kontrolowaniu objawów podmiotowych nauczanie 

10037118 IC nauczanie o pielęgnacji  niemowlęcia nauczanie 

10040712 IC nauczanie o podawaniu leku nauczanie 

10038668 IC nauczanie o prewencji nawrotów nauczanie 

10036861 IC nauczanie o prewencji odleżyn nauczanie 

10041470 IC nauczanie o prewencji osteoporozy nauczanie 

10040253 IC nauczanie o prewencji upadków nauczanie 

10038112 IC nauczanie o prewencji zakażenia krzyżowego nauczanie 

10036153 IC nauczanie o procesie rodziny nauczanie 

10037461 IC nauczanie o technice chodzenia nauczanie 

10038804 IC nauczanie o technice obniżania ryzyka nauczanie 

10041489 IC nauczanie o technikach przemieszczania nauczanie 

10032902 IC nauczanie o urządzeniu nauczanie 

10038773 IC nauczanie o usłudze samopomocy nauczanie 

10036842 IC nauczanie o więzi opiekuna z dzieckiem nauczanie 

10038098 IC nauczanie o zarządzaniu stanem gorączki nauczanie 

10038681 IC nauczanie o zarządzaniu stresem nauczanie 

10033086 IC nauczanie opiekuna nauczanie 

10033103 IC nauczanie opiekuna o odstawianiu od piersi nauczanie 

10033093 IC nauczanie opiekuna o treningu korzystania z toalety nauczanie 

10019518 IC nauczanie opiekuna rodziny o operacji przed operacją nauczanie 

10033126 IC nauczanie pacjenta nauczanie 

10044874 IC nauczanie pielęgnacji przy wspomaganiu oddechu nauczanie 

10043710 IC nauczanie reżimu rehabilitacji kardiologicznej nauczanie 

10021719 IC nauczanie rodziny o chorobie nauczanie 

10026518 IC nauczanie rodziny o delirium nauczanie 

10040269 IC nauczanie rodziny o prewencji upadków nauczanie 

10026525 IC nauczanie rodziny o reżimie diety nauczanie 

10024656 IC nauczanie rodziny o reżimie terapii nauczanie o reżimie terapeutycznym 

10033119 IC nauczanie rodziny o zachowaniach prozdrowotnych nauczanie 

10036985 IC nauczanie rodziny o krwioterapii nauczanie 

10036971 IC 
nauczanie rodziny o monitorowaniu statusu (wydolności) 
oddychania nauczanie 

10038149 IC nauczanie rodziny o podatności na infekcję nauczanie 

10036928 IC nauczanie rodziny o prewencji  infekcji nauczanie 

10041732 IC nauczanie rodziny o prewencji przed zakażeniem krzyżowym nauczanie 

10036900 IC nauczanie rodziny o rozwoju niemowlęcia nauczanie 

10040555 IC nauczanie rodziny o technice stopniowego rozluźnienia mięśni nauczanie 

10038550 IC nauczanie rodziny o technikach przemieszczania nauczanie 

10036890 IC nauczanie rodziny o terapii elektrolitami nauczanie 

10036888 IC nauczanie rodziny o terapii płynami nauczanie 

10036959 IC nauczanie rodziny o terapii światłem nauczanie 

10041462 IC nauczanie rodziny o termoregulacji nauczanie 

10036874 IC nauczanie rodziny o teście diagnostycznym nauczanie 

10036857 IC nauczanie rodziny o urządzeniu nauczanie 

10036130 IC nauczanie rodziny o usługach społecznych nauczanie 

10036944 IC nauczanie rodziny o utrzymywaniu równowagi płynów nauczanie 

10038131 IC nauczanie rodziny o wzorcu higieny nauczanie 

10038337 IC nauczanie rodziny o zarządzaniu bólem nauczanie 

10033135 IC nauczanie samodzielnego cewnikowania nauczanie 

10038203 IC nauczanie społeczności o chorobie nauczanie 
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10039073 IC nauczanie stosowania analgezji kontrolowanej przez pacjenta nauczanie 

10024641 IC nauczanie technik adaptacyjnych w deficycie sensorycznym nauczanie 

10024673 IC nauczanie technik pamięciowych nauczanie 

10038699 IC nauczanie techniki relaksacyjnej nauczanie 

10039213 IC nauczanie technik oddechowych nauczanie 

10016678 A nawiązywanie relacji 

doglądanie: ustalenie lub kontynuowanie 
relacji z jedną lub większą liczbą jednostek, 
interakcja 

10009228 M nawilżacz urządzenie wspomagające oddychanie 

10016666 T nawrót 

zdarzenie lub epizod: ponowne pojawienie 
się choroby lub dolegliwości, która została 
całkowicie wyleczona, ponowne pojawienie 
się poprzednich objawów, powrót do 
niepożądanego statusu lub nawyku, 
przeprowadzone do końca leczenie w 
poprzednich epizodach, czas do ponownego 
pojawienia się objawu/statusu/nawyku 

10012469 M nebulizator urządzenie wspomagające oddychanie 

10032145 L nefrostomia stomia 

10016467 OC negatywna diagnoza i wynik diagnoza i wynik 

10012675 F negatywna emocja emocja 

10047382 F Negatywna euforia Euforia 

10047400 DC Negatywna euforia Negatywna euforia 

10024832 F negatywna odpowiedź na leczenie odpowiedź na leczenie 

10032132 F negatywna odpowiedź na sytuację zaburzona odpowiedź psychologiczna 

10033415 DC negatywna odpowiedź na żywienie dojelitowe odpowiedź na żywienie dojelitowe 

10037419 F negatywna regeneracja po zabiegu chirurgicznym regeneracja po zabiegu chirurgicznym 

10012584 F negatywne odbijanie odbijanie 

10025463 F negatywne przekonania religijne przekonanie religijne 

10012725 F negatywne wydalanie gazów wydalanie gazów 

10034649 F negatywne zatrzymanie moczu zatrzymanie moczu 

10023959 DC negatywny proces środowiskowy problem środowiskowy 

10047503 F Negatywny status nastroju Status nastroju 

10038392 F negatywny status psychologiczny status psychologiczny 

10022724 DC negatywny wizerunek własny negatywny wizerunek własny 

10023963 F negatywny wizerunek własny wizerunek własny 

10013037 A negocjowanie 

uzgadnianie: naradzanie się z kimś dla 
osiągnięcia kompromisu lub jakiegoś 
porozumienia 

10022439 L nerka element układu moczowego 

10013063 L nerw element układu nerwowego 

10013071 F nerwowość 

emocja negatywna: poczucie nadmiernego 
pobudzenia, związane z dygotaniem, 
dreszczami, drżeniem dłoni, wystąpieniem 
rumieńców na twarzy 

10039910 DC nieadekwatna kontrola bólu kontrola bólu 

10038344 F nieadekwatne zaopatrzenie w wodę zaopatrzenie w wodę 

10022563 DC nieadekwatny dochód dochód 

10020292 F niechciana ciąża zaburzona ciąża 

10022898 DC niedostateczny rozwój zdolność rozwoju 

10027316 DC niedowaga niedowaga 

10020263 F niedowaga zaburzona waga 

10014075 F niedowład 

niedowład: częściowy lub całkowity paraliż, 
niekompletna utrata zdolności poruszania 
częścią ciała, np. ustami, gardłem lub 
powieką 

10042077 F niedożywienie zaburzony status odżywienia 

10001344 DC nieefektywna perfuzja tkanek perfuzja tkankowa 

10040796 F nieefektywna sedacja sedacja 

10041663 DC nieefektywne ujawnianie informacji o sobie ujawnianie informacji o sobie 
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10010143 F nieformalne zasiedlenie 

konstrukcja: tymczasowe obiekty mieszkalne, 
wzniesione w warunkach braku lub 
ograniczonej infrastruktury formalnej; gęsto 
zaludnione, bez gwarancji prawa własności 
dla mieszkańców, bez rozgraniczenia 
własności prywatnej, często utożsamiane z 
przeludnieniem, ograniczeniem lub brakiem 
prywatności, niską stopą życiową, 
usytuowane na obszarze wysokiego lub 
zwiększonego ryzyka występowania chorób i 
kataklizmów 

10010060 C niemowlę jednostka 

10029887 DC niemożność opuszczenia miejsca pobytu niemożność opuszczenia miejsca pobytu 

10031378 F niemożność opuszczenia miejsca pobytu status 

10005980 F niepełnosprawność 
rola procesu: utrata lub brak sprawności 
fizycznej lub umysłowej 

10040783 DC niepodejmowanie zabawy zachowania związane z zabawą 

10002429 F niepokój 
emocja negatywna: poczucie zagrożenia, 
niebezpieczeństwa lub dystresu 

10000477 DC niepokój niepokój 

10017880 F niepokój przed rozstaniem 

niepokój: poczucie strachu i lęku wywołane 
odizolowaniem od znanego otoczenia i 
ważnych osób, np. niemowlęta odizolowane 
od matki lub postaci przypominającej matkę 
związane z płaczem, łzami, reakcjami 
przeżywania żałoby, niewyrażaniem emocji, 
zobojętnieniem, wyparciem, zaprzeczeniem i 
rezygnacją 

10041001 F niepokój przed śmiercią niepokój 

10041017 DC niepokój przed śmiercią niepokój przed śmiercią 

10017138 F niepokój ruchowy 

hiperaktywność: doznanie psychicznego 
niepokoju, zmęczenie i uczucie świądu 
głęboko w mięśniach, niekiedy związane ze 
skurczami mięśni i mrowiącym doznaniem 
bólu 

10025722 DC niepokój ruchowy niepokój ruchowy 

10004428 F nieposłuszeństwo obywatelskie 
proces społeczny: sprzeciw wobec prawa bez 
użycia przemocy 

10046757 DC niepowściągliwe wymioty ciężarnych niepowściągliwe wymioty ciężarnych 

10046742 F niepowściągliwe wymioty ciężarnych wymioty 

10042728 DC niepożądana interakcja leku niepożądana interakcja leku 

10042716 F niepożądana interakcja leku odpowiedź na lek 

10013269 J nieprawidłowy stan normalności 

10001371 DC nieprzestrzeganie nieprzestrzeganie 

10013248 F nieprzestrzeganie 
zaburzony status: niewypełnienie lub 
niestosowanie się do reżimu leczenia 

10025170 F nieprzestrzeganie reżimu nieprzestrzeganie 

10025162 F nieprzestrzeganie reżimu bezpieczeństwa nieprzestrzeganie reżimu 

10022140 DC nieprzestrzeganie reżimu bezpieczeństwa nieprzestrzeganie reżimu bezpieczeństwa 

10025191 F nieprzestrzeganie reżimu ćwiczeń nieprzestrzeganie reżimu 

10022657 DC nieprzestrzeganie reżimu ćwiczeń nieprzestrzeganie reżimu ćwiczeń 

10025143 F nieprzestrzeganie reżimu diety nieprzestrzeganie reżimu 

10022117 DC nieprzestrzeganie reżimu diety nieprzestrzeganie reżimu diety 

10032178 F nieprzestrzeganie reżimu immunizacji nieprzestrzeganie reżimu 

10030026 DC nieprzestrzeganie reżimu immunizacji nieprzestrzeganie reżimu immunizacji 

10025189 F nieprzestrzeganie reżimu leku nieprzestrzeganie reżimu 

10021682 DC nieprzestrzeganie reżimu leku nieprzestrzeganie reżimu leku 

10025158 F nieprzestrzeganie reżimu płynów nieprzestrzeganie reżimu 

10022129 DC nieprzestrzeganie reżimu płynów nieprzestrzeganie reżimu płynów 

10022155 DC nieprzestrzeganie reżimu terapeutycznego nieprzestrzeganie reżimu 

10025136 F nieprzestrzeganie reżimu testowania diagnostycznego nieprzestrzeganie reżimu 

10022101 DC nieprzestrzeganie reżimu testowania diagnostycznego 
nieprzestrzeganie reżimu testowania 
diagnostycznego 

10008206 F nieprzyjemny zapach zaburzony status: przykre dla powonienia 

10042357 DC nierealne oczekiwania wobec leczenia nierealne oczekiwania 

10024144 F nierealne oczekiwanie oczekiwanie 
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10027725 F nieretencyjne nietrzymanie stolca 

nietrzymanie stolca: spontaniczny 
nieodpowiedni pasaż kału i defekacja, 
nietrzymanie stolca z powodu wady 
organicznej lub choroby. 

10000431 DC nietolerancja aktywności nietolerancja aktywności 

10000408 F nietolerancja aktywności 
zaburzony status: brak zdolności lub energii 
do kontynuowania lub zakończenia działań 

10006139 F nieużywanie hipoaktywność: brak aktywności 

10018304 F niewyraźna mowa 

dysfazja: niewyraźne lub niepełne 
wypowiadanie słów, zlewanie się słów lub ich 
częściowe pomijanie; związane z osłabieniem 
mięśni odpowiedzialnych za artykulację, 
uszkodzeniami układu nerwowego, 
zażywaniem specyfików lub niedbałą 
wymową 

10026721 J niezależność zależność 

10013173 T nigdy częstotliwość 

10037777 DC niska frekwencja w szkole frekwencja w szkole 

10022571 DC niska inicjatywa inicjatywa 

10027469 DC niska samokontrola samokontola 

10027131 DC niska samoskuteczność samoskuteczność 

10011438 J niski 

poziom bezwzględny: brak, deficyt, wielkość, 
zamiar bądź nasilenie poniżej średniej lub 
mniejsze niż normalne 

10029507 DC niskie poczucie własnej wartości niskie poczucie własnej wartości 

10011472 F niskie poczucie własnej wartości poczucie własnej wartości 

10011440 L niższy pozycja niższa, wyższa 

10013207 T noc punkt w czasie lub przedział czasowy 

10004158 M nocnik urządzenie absorbujące lub zbierające 

10011298 L noga obszar ciała 

10013295 J normalny 

stan normalności: zgodny z normą, typowy, 
standardowy, stan zwyczajowy lub 
oczekiwany 

10013314 L nos element układu sensorycznego 

10013187 C noworodek jednostka 

10011019 M nóż urządzenie do karmienia 

10017563 M nożyce urządzenie chirurgiczne 

10000859 DC nudności nudności 

10012453 F nudności 

zaburzona percepcja: odczuwanie mdłości i 
potrzeby zwymiotowania, przykre uczucie 
zlokalizowane w bliżej nieokreślonym miejscu 
w obrębie nadbrzusza lub brzucha, przykre 
dla zmysłu smaku lub powonienia 

10005491 A obcinanie 
wykonywanie: skracanie, usuwanie lub 
dzielenie czegoś 

10015575 A obecność 
relacje: obecność przy kimś w  czasie kiedy 
jest to potrzebne 

10046624 J obecność status 

10046630 F obecność urządzenia korekcyjnego obecność 

10046648 F obecność wszczepialnych urządzeń kardiologicznych obecność 

10018130 F objaw zjawisko 

10019375 F objaw infekcji objaw 

10019368 F objaw podmiotowy 

zjawisko: zmiana w ciele, subiektywne usługa 
zmiany w doznaniach zmysłowych, 
funkcjonowaniu lub wyglądzie 

10038702 F objaw zespołu abstynencyjnego objaw 

10039947 DC objaw zespołu abstynencyjnego objaw zespołu abstynencyjnego 

10003818 A obliczanie 
ewaluacja: ustalanie na podstawie osądu lub 
operacji matematycznych 

10009990 F obnażanie się 

zaburzone zachowanie seksualne: działania o 
podłożu seksualnym, polegające na 
obnażaniu genitaliów przed jedną lub 
wieloma osobami w celu naruszenia 
prywatności i poczucia przyzwoitości, 
sprawowania kontroli i wzbudzenia własnych 
odczuć o podłożu seksualnym 

10050070 DC Obniżona izolacja społeczna Izolacja społeczna 

10041951 F obrzęk zatrzymanie płynów 

10031661 F obrzęk limfatyczny obrzęk 
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10030003 DC obrzęk limfatyczny obrzęk limfatyczny 

10027476 F obrzęk obwodowy obrzęk 

10027482 DC obrzęk obwodowy obrzęk obwodowy 

10033310 F obrzęk wysiękowy obrzęk limfatyczny 

10030116 DC obrzęk wysiękowy obrzęk wysiękowy 

10035175 T obrzezanie procedura 

10029728 DC obrzmienie piersi obrzmienie piersi 

10003632 F obrzmienie piersi 

zaburzone przekrwienie: nabrzmienie piersi, 
ból zlokalizowany w piersi, ociężałość piersi 
związana z nagromadzeniem mleka w 
przewodach mlecznych piersi kobiety po 
wydaniu na świat dziecka 

10013517 IC obserwacja zmienionej percepcji obserwacja 

10013474 A obserwowanie 
określanie: zwracanie uwagi i uważne 
przyglądanie się komuś lub czemuś 

10013555 F obstrukcja proces 

10003451 L obszar ciała struktura ciała 

10016894 F obszary mieszkalne 

byt środowiskowy: grunty wykorzystywane 
do budowy domów i obiektów mieszkalnych, 
domy mieszkalne, mieszkania, budownictwo 
mieszkalne miejskie i podmiejskie 

10010056 F obszary przemysłowe 

byt środowiskowy: grunty wykorzystywane 
na potrzeby górnictwa, produkcji, 
magazynowania i dystrybucji towarów 

10016524 F obszary rekreacyjne 
byt środowiskowy: grunty wykorzystywane 
do celów publicznej rekreacji i sportu 

10002057 F obszary rolne 

byt środowiskowy: grunty wykorzystywane 
do pozyskiwania żywności, rolnictwa, często 
związane z uprawą roli, uprawą roślin, 
hodowlą zwierząt 

10027597 L obustronny pozycja jednostronna, dwustronna 

10035446 F obwód głowy wymiar fizyczny 

10036803 F obwód klatki piersiowej wymiar fizyczny 

10014386 L obwodowy pozycja centralna, obwodowa 

10002799 IC 
oceniania statusu oddechowego z użyciem urządzenia 
monitorującego oceniania 

10039733 IC oceniania wiedzy o fizykoterapii ocenianie 

10002673 A ocenianie 
ewaluacja: szacowanie rozmiaru, jakości lub 
znaczenia czegoś 

10035684 IC ocenianie agresywnego zachowania ocenianie 

10026249 IC ocenianie akceptacji statusu zdrowia ocenianie 

10038891 IC ocenianie Allodynii ocenianie bólu 

10038901 IC ocenianie apetytu ocenianie 

10024214 IC ocenianie barier przestrzegania zaleceń ocenianie 

10039751 IC ocenianie bezpieczeństwa środowiska ocenianie 

10043656 IC ocenianie biegunki ocenianie 

10026119 IC ocenianie bólu ocenianie 

10040044 IC ocenianie czynnego zakresu ruchu ocenianie 

10050129 IC Ocenianie delirium Ocenianie 

10050089 IC Ocenianie dyskomfortu Ocenianie 

10039087 IC ocenianie efektu ubocznego leku ocenianie 

10002775 IC ocenianie ekspozycji na promieniowanie ocenianie 

10042839 IC ocenianie funkcji nerwowo-naczyniowej ocenianie 

10025883 IC ocenianie funkcji poznawczych ocenianie 

10038623 IC ocenianie gotowości do rzucenia palenia ocenianie 

10002781 IC ocenianie gotowości do uczenia ocenianie 

10038165 IC ocenianie gotowości do ujawnienia statusu zdrowotnego ocenianie 

10035678 IC ocenianie gotowości do wypisu ocenianie 

10046871 IC Ocenianie gotowości do zarządzania sobą Ocenianie  

10046885 IC Ocenianie gotowości rodziny do zarządzania sobą Ocenianie  

10038889 IC ocenianie hiperalgezji ocenianie bólu 

10033922 IC ocenianie integralności skóry ocenianie 

10033933 IC ocenianie integralności skóry przed operacją ocenianie 

10040658 IC ocenianie jakości życia ocenianie 

10050172 IC Ocenianie kału Ocenianie 

10036755 IC ocenianie karmienia piersią ocenianie 

10039395 IC ocenianie karmienia piersią w okresie poporodowym ocenianie karmienia piersią 

10039526 IC ocenianie karmienia piersią w okresie przedporodowym ocenianie karmienia piersią 
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10040691 IC ocenianie konfliktu decyzyjnego ocenianie 

10002710 IC ocenianie kontroli bólu ocenianie 

10026161 IC ocenianie kontroli objawów ocenianie 

10030781 IC ocenianie kontynencji moczu ocenianie 

10030558 IC ocenianie kontynencji stolca ocenianie 

10050234 IC Ocenianie martwicy Ocenianie 

10030527 IC ocenianie mobilności ocenianie 

10050164 IC Ocenianie moczu Ocenianie 

10026040 IC ocenianie możliwości ocenianie 

10044107 IC ocenianie nadużycia alkoholu ocenianie 

10045929 IC ocenianie nadużycia specyfiku ocenianie 

10045938 IC ocenianie nadużycia substancji ocenianie 

10038938 IC ocenianie nastroju ocenianie 

10026055 IC ocenianie nastroju depresyjnego ocenianie 

10041745 IC ocenianie niepokoju ocenianie 

10043694 IC ocenianie nudności ocenianie 

10045177 IC ocenianie obrzęku ocenianie 

10042873 IC ocenianie obwodowej funkcji  nerwowo-naczyniowej ocenianie funkcji nerwowo-naczyniowej 

10026072 IC ocenianie oczekiwań ocenianie 

10037059 IC ocenianie oczu ocenianie 

10040847 IC ocenianie odleżyny ocenianie 

10030562 IC ocenianie opiekuna ocenianie 

10043752 IC ocenianie orientacji ocenianie 

10042802 IC ocenianie owrzodzenia stopy cukrzycowej ocenianie 

10044182 IC ocenianie oznak i symptomów infekcji ocenianie 

10043775 IC ocenianie pamięci ocenianie 

10030775 IC ocenianie perfuzji tkanek ocenianie 

10042856 IC ocenianie perfuzji tkanek obwodowych ocenianie perfuzji tkanek 

10045108 IC ocenianie pielęgnacji protezy dentystycznej ocenianie 

10050206 IC Ocenianie plwociny Ocenianie 

10027079 IC ocenianie poczucia własnej wartości ocenianie 

10002821 IC ocenianie podatności na infekcję ocenianie 

10030673 IC ocenianie podczas spotkania ocenianie 

10040689 IC ocenianie podejmowania decyzji ocenianie 

10050210 IC Ocenianie poprawnej funkcji motorycznej Ocenianie 

10024192 IC ocenianie postawy wobec choroby ocenianie 

10042479 IC ocenianie postawy wobec operacji ocenianie 

10024205 IC ocenianie postawy wobec reżimu terapii ocenianie 

10002694 IC ocenianie postawy wobec statusu odżywienia ocenianie 

10040636 IC ocenianie postawy wobec statusu zdrowotnego ocenianie 

10002687 IC ocenianie postawy wobec zarządzania leczeniem ocenianie 

10033368 IC ocenianie potrzeb ocenianie 

10030618 IC 
ocenianie potrzeb dotyczących opieki zdrowotnej i opieki 
społecznej ocenianie 

10037875 IC ocenianie potrzeby diety ocenianie 

10043809 IC ocenianie poziomu stresu ocenianie 

10024246 IC ocenianie poziomu wyparcia ocenianie 

10040586 IC ocenianie preferencji ocenianie 

10030602 IC ocenianie procesu rodziny ocenianie 

10046800 IC Ocenianie przekonań Ocenianie  

10024308 IC ocenianie przekonań duchowych ocenianie 

10024312 IC ocenianie przekonań duchowych rodziny ocenianie 

10024233 IC ocenianie przekonań kulturowych ocenianie 

10046828 IC Ocenianie przekonań opiekuna Ocenianie  

10050155 IC Ocenianie przełykania Ocenianie 

10030543 IC ocenianie przepływu krwi tętniczej z wykorzystaniem USG ocenianie 

10045889 IC ocenianie przestrzegania  reżimu terapeutycznego ocenianie przestrzegania 

10044481 IC ocenianie przestrzegania diety ocenianie przestrzegania 

10044508 IC ocenianie przestrzegania reżimu bezpieczeństwa ocenianie przestrzegania 

10037868 IC ocenianie przestrzegania reżimu immunizacji ocenianie przestrzegania 

10037852 IC ocenianie przestrzegania reżimu leku ocenianie przestrzegania 

10044499 IC ocenianie przestrzegania reżimu płynów ocenianie przestrzegania 

10024185 IC ocenianie przestrzegania zaleceń ocenianie 

10050117 IC Ocenianie przetwarzania informacji Ocenianie 

10030687 IC ocenianie przy przyjęciu ocenianie 

10050091 IC Ocenianie przyjmowania pokarmów Ocenianie 

10038964 IC ocenianie psychologicznej odpowiedzi na ból ocenianie 
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10040398 IC ocenianie psychologicznej odpowiedzi na osteotomię ocenianie 

10030799 IC ocenianie rany ocenianie 

10024279 IC ocenianie reakcji na nauczanie ocenianie 

10030656 IC ocenianie retencji moczu przy użyciu ultradźwięków ocenianie 

10026142 IC ocenianie ról ocenianie 

10037457 IC ocenianie równowagi ocenianie 

10037881 IC ocenianie równowagi płynów ocenianie 

10043734 IC ocenianie rozrusznika serca ocenianie 

10030570 IC ocenianie rozwoju dziecka ocenianie 

10050223 IC Ocenianie ruchu ciała Ocenianie 

10036740 IC ocenianie ryzyka bezdechu ocenianie 

10041713 IC ocenianie ryzyka choroby ocenianie 

10044013 IC ocenianie ryzyka ekspozycji na zakażenie ocenianie 

10002809 IC ocenianie ryzyka hipotermii ocenianie 

10033905 IC ocenianie ryzyka hypertermii ocenianie 

10033895 IC ocenianie ryzyka komplikacji w wyniku hospitalizacji ocenianie 

10040461 IC ocenianie ryzyka komplikacji związanych ze stomią ocenianie 

10030706 IC ocenianie ryzyka nastroju depresyjnego po porodzie ocenianie 

10045940 IC ocenianie ryzyka negatywnej interakcji na lek ocenianie 

10033914 IC ocenianie ryzyka negatywnej termoregulacji ocenianie 

10002813 IC ocenianie ryzyka nieefektywnej perfuzji tkankowej ocenianie 

10030710 IC ocenianie ryzyka odleżyny ocenianie 

10040932 IC ocenianie ryzyka odwodnienia ocenianie 

10042678 IC ocenianie ryzyka owrzodzenia stopy cukrzycowej ocenianie 

10023520 IC ocenianie ryzyka upadków ocenianie 

10037435 IC ocenianie ryzyka upadków przy przyjęciu ocenianie ryzyka upadków 

10030723 IC ocenianie ryzyka urazu podczas przemieszczania ocenianie 

10045955 IC ocenianie ryzyka wystąpienia przemocy ocenianie 

10040921 IC ocenianie ryzyka zaburzonego statusu odżywienia ocenianie 

10021844 IC ocenianie samoopieki ocenianie 

10030747 IC ocenianie samoopieki skóry ocenianie 

10024280 IC ocenianie samoskuteczności ocenianie 

10041126 IC ocenianie skóry ocenianie 

10040538 IC ocenianie skóry w okolicy stomii ocenianie 

10050140 IC Ocenianie słuchu Ocenianie 

10038940 IC ocenianie smutku ocenianie 

10036764 IC ocenianie snu ocenianie 

10044176 IC ocenianie spożycia płynów ocenianie 

10026064 IC ocenianie środowiska ocenianie 

10030768 IC ocenianie statusu duchowego ocenianie 

10037950 IC ocenianie statusu finansowego ocenianie 

10030694 IC ocenianie statusu fizjologicznego ocenianie 

10044202 IC ocenianie statusu jamy ustnej ocenianie 

10036738 IC ocenianie statusu kardiologicznego ocenianie 

10002706 IC 
ocenianie statusu kardiologicznego za pomocą urządzenia 
monitorującego ocenianie 

10036772 IC ocenianie statusu neurologicznego ocenianie 

10002768 IC ocenianie statusu neurologicznego przed operacją ocenianie 

10036786 IC ocenianie statusu oddechowego oceniania 

10030660 IC ocenianie statusu odżywienia ocenianie 

10030734 IC ocenianie statusu psychologicznego ocenianie 

10030752 IC ocenianie statusu społecznego ocenianie 

10036499 IC ocenianie statusu urologicznego ocenianie 

10036475 IC ocenianie statusu wypróżnienia ocenianie 

10040529 IC ocenianie stomii ocenianie 

10026600 IC ocenianie stopnia radzenia sobie rodziny ocenianie 

10002723 IC ocenianie stopnia samodzielności ocenianie 

10024320 IC ocenianie stosowania terapii tradycyjnych ocenianie 

10024267 IC ocenianie strachu ocenianie 

10026254 IC ocenianie strachu przed byciem ciężarem dla innych ocenianie 

10026093 IC ocenianie strachu przed śmiercią ocenianie 

10024222 IC ocenianie stresu opiekuna ocenianie 

10038079 IC ocenianie świadczeń zdrowotnych w szkole ocenianie 

10050186 IC Ocenianie świadomości Ocenianie 

10043781 IC ocenianie tendencji do błąkania ocenianie 

10042927 IC ocenianie tętna na stopie ocenianie 

10037945 IC ocenianie tolerancji aktywności ruchowej ocenianie 
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10038014 IC ocenianie tradycji związanych ze śmiercią ocenianie 

10050193 IC Ocenianie układu krążenia Ocenianie 

10042943 IC ocenianie urazu ocenianie 

10044021 IC ocenianie urazu chemicznego ocenianie urazu 

10044032 IC ocenianie urazu elektrycznego ocenianie urazu 

10044169 IC ocenianie urazu spowodowanego laserem ocenianie 

10044045 IC ocenianie urazu spowodowanego promieniowaniem ocenianie 

10044050 IC ocenianie urazu spowodowanego przemieszczaniem ocenianie urazu 

10037997 IC ocenianie usług odpadów ocenianie 

10045120 IC ocenianie uszu ocenianie 

10045901 IC ocenianie używania  środków antykoncepcyjnych ocenianie 

10038606 IC ocenianie używania tytoniu ocenianie 

10037295 IC ocenianie w kierunku oznak dyskomfortu ocenianie 

10030625 IC ocenianie warunków mieszkaniowych ocenianie 

10038046 IC ocenianie warunków sanitarnych ocenianie 

10033882 IC ocenianie wiedzy ocenianie 

10046902 IC Ocenianie wiedzy dotyczącej materiału instruktażowego  Ocenianie 

10039060 IC ocenianie wiedzy o analgezji kontrolowanej przez pacjenta ocenianie 

10039767 IC ocenianie wiedzy o bezpieczeństwie środowiskowym ocenianie 

10039104 IC ocenianie wiedzy o bólu ocenianie 

10030639 IC ocenianie wiedzy o chorobie ocenianie 

10046607 IC ocenianie wiedzy o gojeniu rany ocenianie 

10046598 IC ocenianie wiedzy o pielęgnacji rany ocenianie 

10039780 IC ocenianie wiedzy o prewencji upadków ocenianie 

10036481 IC ocenianie wiedzy o reżimie leczenia ocenianie 

10039039 IC ocenianie wiedzy o reżimie przyjmowania leku ocenianie wiedzy o reżimie 

10037984 IC ocenianie wiedzy o zakażeniu krzyżowym ocenianie 

10039041 IC ocenianie wiedzy o zarządzaniu bólem ocenianie 

10039136 IC ocenianie wiedzy o terapii tradycyjnej ocenianie 

10033876 IC ocenianie wiedzy opiekuna ocenianie opiekuna 

10046918 IC Ocenianie wiedzy opiekuna dotyczącej materiału instruktażowego Ocenianie 

10030591 IC ocenianie wiedzy rodziny o chorobie ocenianie 

10037071 IC ocenianie wieku ciążowego ocenianie 

10045891 IC ocenianie wizerunku ciała ocenianie 

10027080 IC ocenianie wizerunku własnego ocenianie 

10030589 IC ocenianie wsparcia emocjonalnego ocenianie 

10024298 IC ocenianie wsparcia społecznego ocenianie 

10038177 IC ocenianie wyników w nauce ocenianie 

10037909 IC ocenianie wzorca higieny ocenianie 

10037913 IC ocenianie wzorca higieny jamy ustnej ocenianie 

10050138 IC Ocenianie wzroku Ocenianie 

10046816 IC Ocenianie zachowań opiekuna Ocenianie  

10038022 IC ocenianie zachowań seksualnych ocenianie 

10024251 IC ocenianie zachowań w zakresie ćwiczeń ocenianie 

10002747 IC ocenianie zachowań związanych z jedzeniem lub piciem ocenianie 

10046790 IC Ocenianie zachowania Ocenianie  

10026103 IC ocenianie żalu po stracie ocenianie 

10037932 IC ocenianie zaopatrzenia w wodę ocenianie 

10022912 IC ocenianie zaopatrzenia w lek ocenianie 

10037899 IC ocenianie zaopatrzenia w pokarm ocenianie 

10045917 IC ocenianie zawrotów głowy ocenianie 

10038917 IC ocenianie zdolności chodzenia ocenianie 

10030536 IC ocenianie zdolności do przygotowania pokarmu ocenianie 

10050101 IC Ocenianie zdolności do samodzielnego jedzenia Ocenianie 

10037966 IC ocenianie zdolności do wykonywania opieki ocenianie 

10044130 IC ocenianie zdolności do zarządzania stresem ocenianie 

10030515 IC ocenianie zdolności komunikowania werbalnego ocenianie 

10035433 IC ocenianie zespołu abstynencyjnego ocenianie 

10026086 IC ocenianie zmęczenia ocenianie 

10015903 IC ochrona dokumentów i rzeczy pacjenta ochrona 

10015893 IC ochrona pacjenta podczas zabiegu neurochirurgicznego ochrona 

10015886 IC ochrona pacjenta przed operacją ochrona 

10015919 IC ochrona praw pacjenta ochrona 

10026368 IC ochrona przekonań kulturowych ochrona 

10026381 IC ochrona przekonań religijnych ochrona 
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10011331 F oczekiwana długość życia 

status: średnia wieku w chwili śmierci 
obliczana dla danej populacji osób, które 
urodziły się żywe 

10023679 F oczekiwanie przekonanie 

10006810 T oczekiwanie na spotkanie zdarzenie lub epizod 

10041040 F oczekiwanie wobec opieki domowej oczekiwanie 

10016181 A oczyszczanie 
dezynfekowanie: działanie antyseptyczne, 
uwalnianie czegoś od zanieczyszczeń 

10003785 F odbijanie 
proces układu pokarmowego: powrót 
powietrza z żołądka przez usta 

10002417 L odbyt otwór ciała 

10016548 L odbytnica jama ciała 

10012079 A odciąganie mleka 

manipulowanie: stosowanie ucisku ręcznego i 
głaskania piersi rękami aby odciągnąć 
pokarm z piersi 

10020450 F oddawanie moczu proces układu moczowego 

10005882 L oddział diagnostyczny oddział opieki zdrowotnej 

10010444 L oddział intensywnej terapii oddział opieki zdrowotnej 

10008724 L oddział opieki zdrowotnej struktura 

10016303 L oddział radiologiczny oddział opieki zdrowotnej 

10006754 L oddział ratunkowy oddział opieki zdrowotnej 

10009133 L oddział szpitalny oddział opieki zdrowotnej 

10007362 F odkrztuszanie 

drożność dróg oddechowych: wydalenie 
śluzu, plwociny lub płynów z tchawicy, 
oskrzeli i płuc poprzez kasłanie lub 
odpluwanie 

10025798 DC odleżyna odleżyna 

10015612 F odleżyna 

wrzód: uszkodzenie, stan zapalny oraz 
bolesność skóry lub tkanki podskórnej, 
wywołana uciskiem na tkanki i 
nieadekwatnym ukrwieniem 

10008247 F odmrożenie 

rana traumatyczna: naruszenie i utrata 
zewnętrznych i głębszych warstw tkanki 
powierzchni ciała, w związku z długotrwałą 
ekspozycją na chłód; zakrzepica naczyń 
włosowatych występujących w tkankach oraz 
zamarznięcie płynu w przestrzeni 
międzykomórkowej, zwłaszcza w częściach 
ciała o obniżonym stopniu perfuzji, takich jak 
palce; etapy odmrożenia wyróżniane są w 
zależności od dotkliwości uszkodzeń 
proporcjonalnych do czasu ekspozycji i 
temperatury, i obejmują powierzchowne 
uszkodzenia skóry z białymi plamami, 
uczuciem kłucia i lepkości, poprzez 
postępujący, głęboki ból związany z 
uszkodzeniem zakończeń nerwu 
powierzchownego (I stopień odmrożenia), 
ciężkie uszkodzenie tkanek z biało 
zabarwioną, odmrożoną, skórą, twardą, 
aczkolwiek ruchomą w stosunku do warstw 
znajdujących się pod spodem, utrata czucia i 
ból zawiązane z uszkodzeniem nerwów (II 
stopień odmrożenia), aż po zniszczenie 
struktury tkankowej ze skórą martwiczą lub 
wykazującą czarne zabarwienie, utratą czucia 
i bólem spowodowanym uszkodzeniem 
nerwów, wraz z wysokim zagrożeniem 
infekcją, ryzykiem utraty dystalnych części 
ciała, takich jak palce, stóp i rąk (III stopień 
odmrożenia) 

10050402 F Odporność Status 

10050441 DC Odporny Odporność 

10017004 A odpowiadanie działanie: odpowiedź, działanie zwrotne 

10014505 F odpowiedź fizyczna proces ciała 

10017070 F odpowiedź na leczenie odpowiedź fizyczna 

10039849 F odpowiedź na leczenie bólu kontrolowane przez pacjenta odpowiedź na leczenie bólu 

10039854 F odpowiedź na leczenie bólu kontrolowane przez pielęgniarkę odpowiedź na leczenie bólu 

10017043 F odpowiedź na lek odpowiedź na leczenie 
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10017089 F odpowiedź na odstawienie wspomagania oddechu odpowiedź na leczenie 

10034466 F odpowiedź na procedurę odpowiedź na leczenie 

10017027 F odpowiedź na produkt krwiopochodny odpowiedź na leczenie 

10036410 F odpowiedź na terapię odpowiedź na leczenie 

10017036 F odpowiedź na terapię płynami odpowiedź na leczenie 

10017062 F odpowiedź na termoregulację odpowiedź na leczenie 

10020114 F odpowiedź na traumę zaburzona odpowiedź psychologiczna 

10001597 DC odpowiedź na traumę wywołaną gwałtem odpowiedź na traumę wywołaną gwałtem 

10016357 F odpowiedź na traumę wywołaną gwałtem 

odpowiedź na traumę:  brak akceptacji 
występujący u ofiary gwałtu, związany z 
dezorganizacją stylu życia i 
długoterminowym procesem jego 
reorganizacji 

10034450 F odpowiedź na zarządzanie bólem odpowiedź na leczenie 

10017015 F odpowiedź na znieczulenie odpowiedź na lek 

10033404 F odpowiedź na żywienie dojelitowe odpowiedź na leczenie 

10017058 F odpowiedź na żywienie pozajelitowe odpowiedź na leczenie 

10001699 DC odpowiedź postraumatyczna odpowiedź na traumę 

10015974 F odpowiedź psychologiczna proces psychologiczny 

10038955 F odpowiedź psychologiczna na ból odpowiedź psychologiczna 

10041797 F odpowiedź psychologiczna na osteotomię odpowiedź psychologiczna 

10016020 F odpowiedź psychospołeczna na instruowanie odpowiedź psychologiczna 

10016054 F odpowiedź psychospołeczna na instruowanie dotyczące bólu odpowiedź psychospołeczna na instruowanie 

10022309 F odpowiedź psychospołeczna na instruowanie dotyczące ćwiczeń odpowiedź psychospołeczna na instruowanie 

10016031 F odpowiedź psychospołeczna na instruowanie dotyczące leku odpowiedź psychospołeczna na instruowanie 

10016065 F odpowiedź psychospołeczna na instruowanie dotyczące rany odpowiedź psychospołeczna na instruowanie 

10016049 F 
odpowiedź psychospołeczna na instruowanie dotyczące sposobu 
odżywiania odpowiedź psychospołeczna na instruowanie 

10016083 F odpowiedź psychospołeczna na plan opieki odpowiedź psychologiczna 

10034413 F odpowiedź psychospołeczna na zabieg odpowiedź psychologiczna 

10016077 F odpowiedź psychospołeczna na zarządzanie bólem odpowiedź psychologiczna 

10025209 DC odpowiedź wynikająca z nieużywania odpowiedź wynikająca z nieużywania 

10025127 F odpowiedź wynikająca z nieużywania zaburzona odpowiedź fizyczna 

10016582 F odruch odpowiedź fizyczna 

10026853 F odruch inkontynencji moczu 

inkontynencja  moczu: mimowolne 
oddawanie moczu występujące w dających 
się przewidzieć odstępach czasu po 
wypełnieniu pęcherza 

10026784 DC odruch inkontynencji moczu odruch inkontynencji 

10012257 F odruch ruchowy 

odruch: mimowolne poruszanie częścią ciała 
lub narządem w reakcji na określony bodziec, 
mimowolne działanie następujące 
bezpośrednio po odbiorze bodźca, ruch 
zachodzący bez udziału woli lub świadomości 

10019017 F odruch ssania 

odruch: ssanie piersi matki i karmienie 
piersią, wytworzenie kontaktu, rozwój i 
rozumienie sygnałów od matki, prawidłowe 
uchwycenie obwódki brodawki sutkowej i jej 
puszczenie po zaspokojeniu głodu, 
prawidłowe ssanie i ułożenie języka, słyszalne 
przełykanie po 5-10 minut podczas ssania 
każdej z piersi 

10016175 F odruch źreniczny odruch 

10019038 A odsysanie 

oczyszczanie: usuwanie powietrza lub cieczy z 
naczynia lub jamy ciała w celu wytworzenia 
częściowej próżni, dzięki której można 
usunąć określoną substancję 

10044890 IC odsysanie dróg oddechowych odsysanie 

10041882 DC odwodnienie odwodnienie 

10041876 F odwodnienie zaburzony proces układu regulacyjnego 

10041905 F odwodnienie hipertoniczne odwodnienie 

10041914 F odwodnienie hipotoniczne odwodnienie 

10041922 F odwodnienie izotoniczne odwodnienie 

10020228 A odwracanie 
pozycjonowanie: spowodowanie zmiany 
pozycji aż do odwrócenia w innym kierunku 

10039232 IC odwracanie uwagi technika odwracania uwagi 

10020990 A odzwyczajanie 
przerywanie: sprawienie, że ktoś nie zależy 
od czegoś 
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10037572 DC odżywianie w granicach normy odżywianie 

10013403 F odżywienie 

stan odżywienia: ilość i jakość przyjętych 
przez ciało substancji odżywczych lub 
pokarmu 

10013636 A oferowanie dystrybucja: dawanie możliwości dla 

10050313 IC Oferowanie picia Oferowanie 

10042168 F ofiara przemocy lub zaniedbania status 

10042240 F ofiara przemocy seksualnej przemoc 

10042286 F ofiara przemocy ze strony partnera przemoc 

10044389 F ofiara zaniedbania przemoc 

10019283 A oglądanie 

monitorowanie: wnikliwa obserwacja kogoś 
lub czegoś, powtarzana w regularnych 
odstępach czasu 

10002019 F ogół procesów proces 

10017172 A ograniczanie 
kontrolowanie: narzucanie komuś lub czemuś 
ograniczeń fizycznych 

10027261 C ojciec rodzic 

10042152 F okaleczenie 

zachowanie agresywne: niszczenie części 
ciała, uszkodzenie lub spowodowanie 
obrażeń ciała, związane z odcięciem 
kończyny, przypalaniem skóry lub narządów, 
związane ze spontanicznymi, zamierzonymi 
lub zaplanowanymi torturami lub w ramach 
zwyczajów kulturowych lub wierzeń 
religijnych 

10011562 F okaleczenie męskich narządów płciowych 

okaleczenie narządów płciowych: usunięcie 
części lub całości zewnętrznych narządów 
płciowych u niemowlęcia lub osoby dorosłej 
płci męskiej, związane z rytuałami 
inicjacyjnymi i uzasadniane zwyczajami 
kulturowymi lub wierzeniami religijnymi, z 
wyjątkiem obrzezania 

10008418 F okaleczenie narządów płciowych 

okaleczenie: usunięcie części lub całości 
zewnętrznych narządów płciowych u 
niemowlęcia, dziecka bądź osoby dorosłej 
płci męskiej lub żeńskiej, związane z torturą 
lub z rytuałami inicjacyjnymi i jako tak pojęte 
czerpiące uzasadnienie społeczne ze 
zwyczajów kulturowych, wierzeń religijnych 
lub konieczności zastosowania tortury 

10007835 F okaleczenie żeńskich narządów płciowych 

okaleczenie narządów płciowych: usunięcie 
części lub całości zewnętrznych narządów i 
narządów płciowych u niemowlęcia, dziecka 
lub osoby dorosłej płci żeńskiej, wywołujące 
zaburzenia funkcji seksualnych, przebiegu 
ciąży i porodu 

10004519 M okład chłodzący urządzenie rozgrzewająco-chłodzące 

10009167 M okład rozgrzewający urządzenie rozgrzewająco-chłodzące 

10007452 L oko element układu sensorycznego 

10016106 L okolica łonowa obszar ciała 

10020259 L okolica pępka obszar ciała 

10021258 L okolica rany obszar ciała 

10020872 L okolice sromu obszar ciała 

10013059 T okres neonatologiczny okres niemowlęcy 

10010087 T okres niemowlęcy okres rozwoju 

10013194 T okres noworodkowy okres niemowlęcy 

10025896 T okres okołooperacyjny zdarzenie lub epizod 

10026038 T okres okołoporodowy zdarzenie lub epizod 

10019784 T okres poniemowlęcy dzieciństwo 

10027242 T okres pooperacyjny zdarzenie lub epizod 

10025906 T okres poporodowy zdarzenie lub epizod 

10025910 T okres prenatalny zdarzenie lub epizod 

10025923 T okres przedoperacyjny zdarzenie lub epizod 

10005853 T okres rozwoju sytuacja: okres związany z rozwojem 

10027623 T okres śródoperacyjny zdarzenie lub epizod 

10034620 A określanie interwencji określanie 

10015736 A określanie priorytetów 
planowanie: porządkowanie czegoś według 
pierwszeństwa w rankingu 

10024438 IC określanie priorytetu reżimu leczenia ustalanie priorytetów 
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10018738 A określanie stadium 
kategoryzowanie: określenie rozmiarów lub 
stopnia zaawansowania problemu 

10005824 A określenie 
działanie: wykrywanie lub precyzyjne 
ustalanie czegoś 

10008460 M okulary urządzenie ortotyczne 

10013662 M olej materiał 

10008140 F opadanie stopy 

zaburzony proces układu mięśniowo-
szkieletowego: zgięcie podeszwowe stopy, 
czyli zgięcie stawu skokowego ku podeszwie, 
podeszwa stopy opada, obserwuje się 
powłóczenie stopą, niemożność dotknięcia 
ziemi przy próbach chodzenia, chodzenie na 
palcach, niemożność ustawienia stopy w 
położeniu normalnym lub w zgięciu 
grzbietowym, związana z długotrwałym 
przebywaniem w pozycji poziomej w 
niewłaściwej pozycji i z uciskiem ciężkiej 
pościeli na stopę 

10003763 F oparzenie 

rana traumatyczna: naruszenie i utrata 
zewnętrznych lub głębszych warstw tkanek 
powierzchni ciała w związku z uszkodzeniami 
termicznymi wywołanymi przez działanie 
czynników termicznych, chemicznych, 
elektrycznych lub promieniotwórczych, 
koagulacja białek w komórkach, zwiększona 
przemiana materii, utrata zasobów 
odżywczych w tkankach mięśniowej i 
tłuszczowej, utrata białek i azotu, głęboki ból, 
poczucie dyskomfortu i stres, ryzyko 
wystąpienia zagrażającego życiu wstrząsu, 
martwica tkanek, infekcji ran, przykurcze, 
proces hipotroficznego zabliźniania ze 
zgrubieniem i sztywnością blizny i znacznym 
zniekształceniem; oparzenie pierwszego, 
drugiego i trzeciego stopnia 

10007475 M opaska na oko urządzenie osłaniające 

10021227 M opatrunek na ranę urządzenie osłaniające 

10013708 T operacja zdarzenie lub epizod 

10045098 IC opieka dentystyczna działanie 

10003958 C opiekun 

jednostka: asystuje w identyfikacji, prewencji 
lub leczeniu choroby lub niepełnosprawności, 
uczestniczy w zaspakajaniu potrzeby osoby 
zależnej 

10007565 C opiekun rodziny 

opiekun: odpowiedzialny za zapobieganie i 
leczenie chorób i niepełnosprawności 
członków rodziny 

10027610 C opiekun ustawowy jednostka 

10035405 DC opiekun zdolny do wykonywania opieki zdolność wykonywania opieki przez opiekuna 

10005797 A opisywanie 

informowanie: określanie cech, wyglądu itp. 
kogoś lub czegoś w formie ustnej bądź 
pisemnej 

10014695 L opłucna element układu oddechowego 

10017247 A opłukiwanie 

mycie: delikatne pranie za pomocą czystej 
wody lub innego płynu w celu usunięcia 
niepożądanej substancji 

10037749 DC opóźniona regeneracja fizyczna opóźniona regeneracja fizyczna 

10037731 F opóźniona regeneracja fizyczna zaburzona regeneracja fizyczna 

10037403 F opóźniona regeneracja po zabiegu chirurgicznym 
negatywna regeneracja po zabiegu 
chirurgicznym 

10037426 DC opóźniona regeneracja po zabiegu chirurgicznym 
opóźniona regeneracja po zabiegu 
chirurgicznym 

10022089 J opóźnione 
postęp: zdarzenie zachodzące wolniej, niż się 
spodziewano 

10034926 DC opóźniony wzrost opóźniony wzrost 

10034919 F opóźniony wzrost zaburzony wzrost 

10013712 A optymalizowanie 
utrzymywanie: osiąganie najlepszego 
rezultatu 

10014289 A opukiwanie 
badanie: badanie części ciała za pomocą 
delikatnych uderzeń palcami lub narzędziami 
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10011455 A opuszczanie 
pozycjonowanie: czynne lub bierne osadzenie 
całego ciała lub jego części 

10013783 F organizm byt 

10013806 A organizowanie 
zarządzanie: nadawanie czemuś 
uporządkowanej struktury, porządkowanie 

10013810 F orientacja 

status: ustalenie relacji ze środowiskiem w 
kontekście czasu takim jak: rok, pora roku, 
miesiąc, dzień, dokładna godzina, miejsc 
takich jak: kraj, region, miasto, miejsce pracy, 
adres zamieszkania oraz w kontekście 
świadomości własnej tożsamości takiej jak: 
wiek, data urodzenia i w kontekście 
rozpoznawania ludzi w otoczeniu 

10005807 F osamotnienie 

zaburzony status: uczucie bycia porzuconym, 
połączone z zachowaniami nacechowanymi 
rozpaczą, depresją lub udręką oraz oznakami 
desperacji lub beznadziei 

10000364 F osiągnięcie status: ukończenie lub osiągnięcie 

10003700 L oskrzele element układu oddechowego 

10022880 DC osłabienie osłabienie 

10024897 F osłabienie zaburzony status 

10041573 M osłona biodra urządzenie osłaniające 

10040997 M osłona pięty urządzenie osłaniające 

10003012 A osłuchiwanie 
badanie: słuchanie dźwięków pochodzących z 
ciała 

10006604 C osoba starsza jednostka 

10042238 DC osoba starsza narażona na ryzyko przemocy osoba starsza ofiarą przemocy 

10044434 DC osoba starsza narażona na ryzyko zaniedbania osoba starsza ofiarą zaniedbania 

10014420 F osobowość 

tożsamość osobowa: zbiór cech i postaw 
przez które osoba jest rozpoznawana jako 
odrębna jednostka osobowa taka sama w  
substancji, naturze i jakości w określonym 
czasie 

10011061 F osobowość chwiejna 

osobowość: zbiór postaw i cech, które 
gwałtownie się zmieniają, są nietrwałe, 
podatne na przeniesienie, którym towarzyszy 
tendencja do zmian nastawienia 
emocjonalnego i huśtawka nastrojów 

10007447 F osobowość ekstrawertyczna 

osobowość: zbiór cech i postaw, 
skierowanych poza samego siebie i 
troszczenie się o rzeczywistość zewnętrzną i 
obrazowanych jako wysoka socjalizacja, 
asertywność, towarzyskość, rozmowność i 
emocjonalna ekspresyjność 

10010820 F osobowość introwertyczna 

osobowość: zbiór postaw i cech które są 
skierowane do wewnątrz i na siebie, którym 
towarzyszy pasywny, nieśmiały, zamknięty w 
sobie, emocjonalnie zdystansowany i 
skoncentrowany na sobie sposób bycia 

10005518 L ośrodek pobytu dziennego struktura społeczna 

10005525 L ośrodek pobytu dziennego dla dorosłych ośrodek pobytu dziennego 

10005539 L ośrodek pobytu dziennego dla dzieci ośrodek pobytu dziennego 

10005541 L ośrodek pobytu dziennego dla osób starszych ośrodek pobytu dziennego dla dorosłych 

10013847 M osteotomia zabieg chirurgiczny 

10001739 T ostry 
początek: występujący nagle, w krótkim 
odstępie czasu 

10000454 DC ostry ból ból 

10029684 DC ostry kryzys zdrowotny kryzys zdrowotny 

10047060 DC Otarcie naskórka Otarcie naskórka 

10007287 F otarcie naskórka 

rana traumatyczna: zniszczenie tkanek 
powierzchni ciała z punktowym 
krwawieniem, wrażliwą i bolesną skórą, która 
w końcu pokrywa się wyschniętą skorupą 
surowiczo-krwistą 

10002493 L otoczka brodawki sutkowej obszar ciała 

10003422 L otwór ciała struktura ciała 
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10013457 F otyłość 

nadwaga: wysoki stan wagi ciała i masy ciała, 
zazwyczaj 20% powyżej idealnej wagi, 
nieprawidłowy wzrost odsetka komórek 
tłuszczowych, zwłaszcza w narządach 
wewnętrznych i tkance podskórnej, związany 
z nadmiernym lub nieustannym 
przyjmowaniem substancji odżywczych, 
przejadaniem się i brakiem ruchu przez 
dłuższy czas 

10017494 L owłosiona skóra głowy obszar ciała 

10042181 DC owrzodzenie cukrzycowe owrzodzenie cukrzycowe 

10031101 F owrzodzenie cukrzycowe wrzód 

10042650 F owrzodzenie stopy cukrzycowej owrzodzenie cukrzycowe 

10030100 DC owrzodzenie żylne owrzodzenie żylne 

10020683 F owrzodzenie żylne 

wrzód: zmiana o wyraźnych granicach, 
przypominająca krater, zazwyczaj 
pojawiająca się powyżej kostki, obrzęknięty 
obszar wokół rany, pokryty suchą, łuszczącą 
się, brązową lub odbarwioną skórą, 
stwardnienie skóry i tkanki tłuszczowej, 
wykwity skórne, ból związany z chroniczną 
niewydolnością żylną, uszkodzenia zastawek 
żylnych i zmniejszona objętość krwi 
przepływającej z kończyn dolnych do korpusu 
(tułowia) 

10003342 F oznaczanie ciśnienia krwi ciśnienie krwi: pomiar ciśnienia krwi w mmHg 

10018148 F oznaka  infekcji oznaka 

10037282 F oznaka dyskomfortu oznaka 

10020829 F oznaka życia oznaka 

10014132 C pacjent jednostka 

10007937 L palec ręki obszar ciała 

10019797 L palec stopy obszar ciała 

10013997 A palpacja badanie: manualne badanie części ciała 

10011907 F pamięć 

proces psychologiczny: czynności umysłowe, 
które pozwalają zachować i przywoływać 
wrażenia i presje; umysłowy zapis, 
przechowywanie i przywoływanie danych 
nabytych w toku doświadczenia, wiedzy, 
koncepcji, wrażeń i myśli 

10011429 F pamięć długotrwała 
pamięć: zdolność przywoływania przeszłych 
zdarzeń lub doświadczeń 

10018078 F pamięć krótkotrwała 
pamięć: zdolność przywoływania niedawnych 
zdarzeń lub doświadczeń 

10021611 C para rodzina 

10017164 M pasy urządzenie unieruchamiające 

10012392 L paznokieć 

element układu pokrywającego: płaska, 
elastyczna zrogowaciała struktura organiczna 
o włóknistej teksturze, znajdująca się na 
wierzchołku palca, zbudowana z macierzy, 
blaszki i zakończona krawędzią, efektywny 
stan paznokci określany jest w kategoriach 
tekstury, długości i grubości,  koloru, wyglądu 
i czystości; służą do ochrony wierzchołków 
palców, zwiększają chwytność w przypadku 
małych przedmiotów 

10020360 L pęcherz moczowy element układu moczowego 

10007963 F pęknięcie 

rana: pęknięcie, nacięcie lub rozstąpienie się 
tkanki pokrywającej powierzchnię ciała, 
związane ze zmniejszoną elastycznością i 
rozciągliwością skóry, czerwone obszary 
naciągnięcia, przez które prześwituje skóra 
właściwa 

10014243 L penis element męskiego układu rozrodczego 

10014270 F percepcja 

proces układu nerwowego: świadome 
psychiczne rejestrowanie bodźców 
sensorycznych, uświadamianie obiektów lub 
przyswojenie innych danych za 
pośrednictwem zmysłów 

10028442 F percepcja pozytywna percepcja 
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10024042 F percepcja sensoryczna percepcja 

10034497 F perfuzja rany perfuzja tkankowa 

10042841 F perfuzja tkanki obwodowej perfuzja tkanki 

10019745 F perfuzja tkankowa 

proces naczyniowy: ruch krwi przez tkanki 
obwodowe celem dostarczenia tlenu, 
płynów, substancji odżywczych na poziomie 
komórkowym, związane z  temperaturą skóry 
i kolorem, zmniejszenie tętna, zmiany w 
ciśnieniu tętniczym krwi, gojenie się ran i 
wzrost włosów na ciele 

10021081 M peruka urządzenie protetyczne 

10037207 F perystaltyka jelit status jelit 

10014580 F pica (łaknienie spaczone) 

łaknienie: doznanie silnego pożądania 
nietypowych pokarmów, nienaturany apetyt 
związany z ciążą, niedożywieniem i histerią 

10006276 F picie 

jedzenie lub picie: pobieranie płynów 
podczas posiłków oraz w ciągu dnia lub gdy 
jest się spragnionym 

10033277 IC pielęgnacja cewnika urologicznego działanie 

10046113 IC pielęgnacja drenu działanie 

10032184 IC pielęgnacja jamy ustnej działanie 

10046075 IC pielęgnacja kolostomii działanie 

10045154 IC pielęgnacja krocza działanie 

10035181 IC pielęgnacja miejsca obrzezania działanie 

10031592 IC pielęgnacja miejsca wprowadzenia urządzeń inwazyjnych działanie 

10043464 IC pielęgnacja miejsca złamania działanie 

10032150 IC pielęgnacja nefrostomii działanie 

10037102 IC pielęgnacja niemowlęcia działanie 

10032420 IC pielęgnacja odleżyny pielęgnacja wrzodu 

10031275 IC pielęgnacja oka działanie 

10031117 IC pielęgnacja owrzodzenia cukrzycowego pielęgnacja wrzodu 

10043472 IC pielęgnacja pacjenta z unieruchomieniem (gips/orteza) działanie 

10046010 IC pielęgnacja pacjenta z zaćmą czynność 

10037490 IC pielęgnacja pośmiertna przygotowywanie 

10036124 IC pielęgnacja przy terapii elektrowstrząsami działanie 

10033347 IC pielęgnacja rany działanie 

10032863 IC pielęgnacja rany chirurgicznej pielęgnowanie rany 

10046412 IC pielęgnacja rany otwartej pielęgnacja rany 

10033208 IC pielęgnacja rany urazowej pielęgnowanie rany 

10046034 IC pielęgnacja rany zamkniętej pielęgnacja rany 

10031690 IC pielęgnacja rany złośliwej (niegojącej się) pielęgnowanie rany 

10032757 IC pielęgnacja skóry działanie 

10044679 IC pielęgnacja sondy nosowo-żołądkowej działanie 

10046145 IC pielęgnacja sondy żołądkowej działanie 

10032788 IC pielęgnacja stomii działanie 

10042818 IC pielęgnacja stopy działanie 

10033161 IC pielęgnacja tracheostomii działanie 

10045033 IC pielęgnacja ucha działanie 

10045274 IC pielęgnacja urostomii działanie 

10033254 IC pielęgnacja wrzodu działanie 

10013333 M pielęgniarka usługodawca 

10040403 M pielęgniarka stomijna pielęgniarka 

10005914 M pielucha urządzenie absorbujące lub zbierające 

10005922 F pieluszkowe zapalenie skóry 
wysypka: rumień zlokalizowany na części 
skóry dotykającej pieluchy 

10004213 L pierś obszar ciała 

10011924 T pierwsza miesiączka 

okres rozwoju: rozpoczęcie cyklu 
miesiączkowego, zazwyczaj pomiędzy 9 a 17 
rokiem życia 

10007944 M pierwsza pomoc terapia 

10008908 L pięta obszar ciała 

10019277 A pilnowanie 
monitorowanie: ścisła obserwacja osoby lub 
grupy, nieustanne monitorowanie 

10014624 M pipeta urządzenie do transportu 

10008730 L placówka opieki zdrowotnej 

struktura społeczna: struktura 
zaprojektowana i zbudowana jako miejsce 
świadczenia usług zdrowotnych, często 
mająca charakter szpitala lub poradni 
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10005415 F płacz 

komunikacja: świadome lub mimowolne 
działania od łez do szlochu, w reakcji na ból 
strach lub żal 

10014630 M plan artefakt 

10038597 F plan karmienia piersią plan 

10003970 M plan opieki plan 

10004463 M plan opieki klinicznej plan 

10039820 F plan zarządzania bólem plan 

10014648 A planowanie 

koordynowanie: branie pod uwagę, 
porządkowanie i aranżowanie czegoś z 
wyprzedzeniem 

10035915 IC planowanie opieki działanie 

10007622 F planowanie rodziny 

proces rodziny: zachowanie polegające na 
regulacji liczby i odstępów czasowych 
rodzenia się dzieci w rodzinie, uwzględniający 
obyczaje, prawo, idealną lub akceptowalną 
liczbę dzieci i dorosłych w rodzinie lub 
uprzywilejowanie jednej płci względem 
drugiej 

10017528 A planowanie terminów 
planowanie: sporządzenie terminarza np. 
grafiku 

10038741 IC planowanie terminu wizyty kontrolnej planowanie terminów 

10006016 IC planowanie wypisu planowanie 

10006028 IC planowanie wypisu pacjenta przez opiekuna rodziny planowanie wypisu 

10003106 L plecy obszar ciała 

10019713 F pleśniawka/afta 

infekcja: biały nalot związany z infekcjam 
grzybiczym, białawe plamy lub płytkie 
owrzodzenia 

10007900 C płód zwierzę 

10007888 F płodność 
zdolność: zdolność poczęcia żywego płodu, 
z którego urodzi się żywe dziecko 

10007826 F płodność kobiety 

płodność: zdolność kobiety do poczęcia i 
donoszenia płodu, aż do urodzenia żywego 
dziecka 

10011558 F płodność mężczyzny 

płodność: płodność mężczyzny w wieku 
rozrodczym, przejawiająca się wytwarzaniem 
plemników i hormonów płciowych, 
związanych z możliwością spłodzenia dziecka 
i zapłodnienia kobiety 

10011486 L płuco element układu oddechowego 

10018717 F plwocina wydzielina 

10011365 M płyn do nacierania materiał 

10041848 F płyny wydalone proces układu regulacyjnego 

10030969 IC pobieranie komórek szyjki macicy pobieranie 

10004588 IC pobieranie próbki pobieranie 

10046068 IC pobieranie próbki krwi kapilarnej pobieranie próbki 

10046052 IC pobieranie próbki krwi tętniczej pobieranie  próbki 

10044633 IC pobieranie próbki krwi żylnej pobieranie próbki 

10020575 L pochwa jama ciała 

10017397 A pocieranie 
manipulowanie: przesuwanie z naciskiem rąk 
lub innych przedmiotów po powierzchni ciała 

10004664 A pocieszanie 
relacje: pocieszanie kogoś w wymagających 
sytuacjach życiowych 

10013689 T początek stan 

10023900 F poczucie bezsensu zaburzony status 

10017724 F poczucie własnej wartości 

wizerunek własny: opinia o sobie oraz pogląd 
o własnej wartości i możliwościach, 
werbalizacja przekonań o sobie, wiara w 
siebie, werbalizacja samoakceptacji i 
własnych ograniczeń, kwestionowanie 
własnych negatywnych wizerunków, 
akceptacja pochwały, zachęty, jak również 
konstruktywnej krytyki 

10019296 F podatność status 

10019306 F podatność na zakażenia podatność 

10040708 IC podawanie leku podawanie 

10004382 L podbródek obszar ciała 

10022805 DC podejrzenie podejrzenie 
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10019310 F podejrzenie 

zaburzona percepcja: wrażenie obecności 
czegoś czego nie ma, niepewność bez 
wyraźnych podstaw, tendencja do oskarżania 
w myślach lub powątpiewania w 
autentyczność prawdy 

10042785 M podiatra (podolog) usługodawca 

10006248 M podkład urządzenie absorbujące lub zbierające 

10019231 M podkład chirurgiczny urządzenie osłaniające 

10006691 A podnoszenie 
pozycjonowanie: unoszenie lub dźwiganie 
wzwyż całego ciała lub jego części 

10017782 F podnoszenie się 

podnoszenie: unoszenie części ciała, w tym 
górnych lub dolnych kończyn, bądź głowy, do 
wyższej pozycji 

10041436 M podskórny port żylny urządzenie do infuzji 

10040141 DC podsypianie podsypianie 

10018512 F podsypianie 
zaburzona świadomość: niepokojąco 
uporczywa senność, nieprawidłowa ospałość 

10014607 M poduszka urządzenie wspierające 

10021006 F pogoda 

proces środowiskowy: stan atmosfery w 
danym punkcie czasowym i przestrzennym, 
który określają następujące parametry: 
temperatura, ciśnienie, wilgotność, 
zachmurzenie lub inne czynniki 
meteorologiczne, wpływające na życie i 
rozwój istot ludzkich 

10026685 J pogorszenie względny osąd stanu 

10050425 F Pogorszona odporność Odporność 

10020654 M pojazd urządzenie mobilizujące 

10003887 F pojemność minutowa serca 
status kardiologiczny: ilość krwi wyrzucana z 
lewej komory w ciągu minuty 

10008089 M pokarm substancja odżywcza 

10006913 F pole energetyczne 
byt: przepływ energii lub wzorzec zjawisk 
energetycznych w otoczeniu człowieka 

10019254 L pole operacyjne obszar ciała 

10030042 DC polipragmazja polipragmazja 

10027448 F polipragmazja złożony reżim dawkowania leków 

10014726 F polityka 

struktura psychospołeczna: ogólny przebieg 
lub nadrzędna zasada działania wynikająca z 
celów lub założeń organizacji, stosowana 
wielokrotnie jako wytyczna w procesie 
podejmowania decyzji 

10008769 F polityka zdrowotna 

polityka: ogólne udokumentowane 
stanowisko, które określa wytyczne, które 
regulują podejmowanie decyzji w zakresie 
realizacji usług zdrowotnych 

10013282 T południe punkt w czasie lub przedział czasowy 

10011813 A pomiar 
ewaluacja: ustalanie wartości liczbowych dla 
właściwości czegoś 

10006586 M pończocha elastyczna urządzenie 

10001955 T popołudnie punkt w czasie lub przedział czasowy 

10026692 J poprawa względny osąd stanu 

10029388 OC poprawa diagnozy i wyniku negatywna diagnoza i wynik 

10028517 DC poprawa integralności skóry zaburzona integralność skóry 

10050027 DC Poprawa nastroju Negatywny status nastroju 

10027760 DC poprawa odpowiedzi na traumę odpowiedź postraumatyczna 

10027668 DC poprawa odpowiedzi na traumę wywołaną gwałtem odpowiedź na traumę wywołaną gwałtem 

10028586 DC poprawa orientacji dezorientacja 

10047437 DC Poprawa percepcji Zmieniona percepcja 

10047330 DC Poprawa przyjmowania płynów Zaburzone przyjmowanie płynów 

10047324 DC Poprawa przyjmowania pokarmów Przyjmowanie pokarmów 

10047348 DC Poprawa równowagi Zaburzona równowaga 

10033518 DC poprawa równowagi elektrolitowej zaburzona równowaga elektrolitowa 

10033502 DC poprawa równowagi kwasowo-zasadowej zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa 

10035576 DC poprawa samokontoli niska samokontrola 

10047369 DC Poprawa słuchu Zaburzony słuch 

10035569 DC poprawa statusu odżywienia zaburzony status odżywienia 

10047232 DC Poprawa uzębienia Poprawa uzębienia  

10047353 DC Poprawa wzroku Zaburzony wzrok 
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10047266 DC Poprawa zdolności do samodzielnego korzystania z toalety Poprawa samodzielnego korzystania z toalety 

10005254 A poradnictwo 
ukierunkowanie: ułatwianie komuś podjęcia 
samodzielnej decyzji poprzez dialog 

10031062 IC poradnictwo dla pacjenta poradnictwo 

10031036 IC poradnictwo dotyczące  alkoholu poradnictwo 

10035229 IC poradnictwo dotyczące karmienia piersią poradnictwo 

10031043 IC poradnictwo dotyczące nadużywania specyfików poradnictwo 

10026212 IC poradnictwo dotyczące nadziei poradnictwo 

10031058 IC poradnictwo dotyczące stosowania tytoniu poradnictwo 

10026208 IC poradnictwo dotyczące strachu poradnictwo 

10026231 IC poradnictwo dotyczące stresu duchowego poradnictwo 

10034523 IC poradnictwo genetyczne poradnictwo 

10022674 DC porażenie porażenie 

10014006 F porażenie 

zaburzony proces układu mięśniowo-
szkieletowego: nieprawidłowa kondycja 
charakteryzująca się utratą funkcji mięśni 
i/lub utratą doznań, utratą zdolności 
poruszania ciała lub jego części wraz z utratą 
kontroli nad czynnościami jelit i pęcherza 
moczowego, dystres oddechowy związany z 
urazem, zmiany w mechaniźmie nerwowym 
lub mięśniowym, bądź w wyniku traumy 
takiej jak uraz rdzenia kręgowego, choroby 
lub zatrucia 

10008657 M poręcz urządzenie mobilizujące 

10004311 T poród 

zdarzenie lub epizod: okołoporodowe 
procesy ciała, które rozpoczynają się wraz z 
rozszerzeniem szyjki macicy i kończą wraz z 
porodem łożyska 

10023124 F porozumienie relacja interpersonalna 

10008674 L port morski 
konstrukcja: miejsce, które zapewnia 
przestrzeń i schronienie dla łodzi i statków 

10041692 F porzucenie zaburzone zachowanie 

10037796 F porzucenie dziecka porzucenie 

10037806 DC porzucenie dziecka porzucenie dziecka 

10003175 M pościel urządzenie osłaniające 

10011809 M posiłek artefakt 

10003792 L pośladek obszar ciała 

10005436 A pośrednictwo kulturowe 

negocjowanie: uzgadnianie i dopasowywanie 
lokalnego systemu opieki zdrowotnej do 
oczekiwań pacjenta i jego rodziny należących 
do innej kultury 

10046099 IC pośrednictwo kulturowe pośrednictwo kulturowe 

10002930 F postawa 
proces psychologiczny: modele i opinie 
mentalne 

10025617 F postawa opiekuna postawa 

10023646 F postawa rodziny postawa 

10002995 F postawa wobec bólu postawa: opinia o nasileniu i jakości bólu 

10002982 F postawa wobec operacji 
postawa: opinia o planowaniu lub 
zakończeniu operacji 

10002948 F postawa wobec opieki postawa: opinia o leczeniu i usługodawcy 

10041029 F postawa wobec opieki domowej 
postawa: opinia o leczeniu prowadzonym w 
domu 

10024747 F postawa wobec procesu patologicznego postawa 

10024752 F postawa wobec reżimu postawa 

10023549 F postawa wobec reżimu ćwiczeń postawa 

10022418 F postawa wobec reżimu diety postawa 

10002976 F postawa wobec statusu odżywienia 
postawa: opinia o zdrowiu i masie ciała w 
relacji z przyjmowaniem pokarmu 

10040627 F postawa wobec statusu zdrowotnego postawa 

10002953 F postawa wobec zarządzania leczeniem 
postawa: opinia o reżimie przyjmowania leku 
i leczeniu 

10015789 J postęp stan 

10014611 M poszewka na poduszkę pościel 

10014449 F pot substancja ciała 

10006945 A potęgowanie 

promowanie: podwyższenie poziomu, 
intensyfikacja lub polepszanie czegoś, co 
wykazuje wysoką jakość 
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10017252 J potencjalne ryzyko 

zjawisko: ryzyko utraty lub wystąpienia 
problemu, spodziewane wystąpienie 
problemu o pewnym prawdopodobieństwie; 
potencjalny stan negatywny 

10008880 F potówka czerwona 

wysypka: wykwit na skórze z rumieniem 
zlokalizowany w obszarach okrytych 
przylegającymi, ciepłymi ubraniami lub 
wystawionych na działanie ciepła lub gorąca 

10012495 F potrzeba status 

10005946 F potrzeba dietetyczna potrzeba 

10030878 F potrzeba opieki status 

10031350 F potrzeba opieki zdrowotnej i społecznej potrzeba opieki 

10004934 F poufność prawo pacjenta 

10007468 L powieka obszar ciała 

10002061 F powietrze 

materiał: niewidoczna substancja gazowa 
otaczająca ziemię i niezbędna do przeżycia 
dla większości roślin i zwierząt 

10008004 F powódź 

katastrofa naturalna: zalanie lądu nadmiarem 
wody z przepełnionego zbiornika, 
zaburzające życie i rozwój istot ludzkich 

10018327 F powonienie 

percepcja sensoryczna: zdolność odczuwania 
zapachu w wyniku reakcji organów 
węchowych na bodźce, zdolność odczuwania 
woni 

10017155 A powstrzymywanie 
ograniczanie: utrzymywanie kogoś lub czegoś 
w ryzach 

10000270 J poziom bezwzględny stan 

10035054 DC poziom biblirubiny w surowicy w granicach normy efektywny poziom biblirubiny 

10007343 J poziom oczekiwany 

poziom bezwzględny: średnia, możliwa lub 
prawdopodobna wielkość, zamiar bądź 
nasilenie 

10045993 F poziomy stężenia we krwi wymiar fizyczny 

10014788 L pozycja stan 

10004127 L pozycja centralna, obwodowa pozycja 

10003433 L pozycja ciała status 

10027584 L pozycja jednostronna, dwustronna pozycja 

10011279 L pozycja lewa, prawa pozycja 

10015829 L pozycja na brzuchu pozycja ciała 

10011464 L pozycja niższa, wyższa pozycja 

10019103 L pozycja pozioma na wznak pozycja ciała 

10015957 L pozycja proksymalna, dystalna pozycja 

10002377 L pozycja przednio-tylna pozycja 

10020151 L pozycja Trendelenburga pozycja ciała 

10014757 A pozycjonowanie 
wykonywanie: kładzenie czegoś lub kogoś w 
określonej pozycji 

10014364 A pozycjonowanie okołooperacyjne pozycjonowanie 

10014761 IC pozycjonowanie pacjenta pozycjonowanie 

10024809 F pozytywna afirmacja efektywna komunikacja 

10041208 M pozytywna ciągłość ciśnienia w drogach oddechowych terapia 

10016479 OC pozytywna diagnoza i wynik diagnoza i wynik 

10025779 DC pozytywna duma duma 

10047395 DC Pozytywna euforia Pozytywna euforia 

10047376 F Pozytywna euforia  Euforia 

10028474 F pozytywna integralność tkanek integralność tkanek 

10026745 F pozytywna kontynencja  moczu status kontynencji 

10027739 F pozytywna kontynencja  stolca kontynencja  stolca 

10025353 F pozytywna nadzieja nadzieja 

10025638 DC pozytywna postawa opiekuna postawa opiekuna 

10022275 DC pozytywna postawa wobec opieki postawa wobec opieki 

10035530 F pozytywna reakcja psychologiczna odpowiedź psychologiczna 

10029238 L pozytywna struktura części ciała struktura ciała 

10014973 F pozytywna termoregulacja termoregulacja 

10025664 DC pozytywna tożsamość osobowa tożsamość osobowa 

10025311 F pozytywna zdolność do wykonywania samoopieki zdolność samoopieki 

10014800 F pozytywna zdolność zarządzania reżimem zdolność zarządzania reżimem 

10028351 F pozytywne funkcje poznawcze funkcje poznawcze 

10014987 F pozytywne oddawanie moczu oddawanie moczu 

10025751 DC pozytywne poczucie własnej wartości poczucie własnej wartości 
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10024159 F pozytywne przekonania religijne przekonanie religijne 

10035728 F pozytywne relacje status relacji interpersonalnej 

10045702 DC pozytywne wsparcie rodziny wsparcie rodziny 

10014816 F pozytywne zachowanie zachowanie 

10034665 F pozytywne zdarzenie lub epizod zdarzenie lub epizod 

10040333 DC pozytywny apetyt apetyt 

10010981 J pozytywny lub negatywny osąd stan: osąd pozytywny lub negatywny 

10014918 F pozytywny proces proces 

10028379 F pozytywny proces układu krążenia proces układu krążenia 

10028118 F pozytywny proces układu naczyniowego proces naczyniowy 

10028102 F pozytywny proces układu nerwowo-naczyniowego proces układu nerwowo-naczyniowego 

10028156 F pozytywny proces układu oddechowego proces układu oddechowego 

10028000 F pozytywny proces układu pokarmowego proces układu pokarmowego 

10028085 F pozytywny proces układu szkieletowo-mięśniowego proces układu mięśniowo-szkieletowego 

10050460 F Pozytywny status nastroju Status nastroju  

10025002 DC pozytywny status odżywienia pozytywny status odżywienia 

10014892 F pozytywny status odżywienia status odżywienia 

10038407 F pozytywny status psychologiczny status psychologiczny 

10038430 DC pozytywny status psychologiczny status psychologiczny 

10028564 DC pozytywny wizerunek ciała wizerunek ciała 

10044520 F pozytywny wizerunek ciała wizerunek ciała 

10027108 DC pozytywny wizerunek własny pozytywny wizerunek własny 

10014925 F pozytywny wizerunek własny wizerunek własny 

10024088 M pracownik socjalny usługodawca 

10019671 F pragnienie 

percepcja: odczucie polegające na potrzebie 
napicia się wody lub innego płynu, 
zlokalizowane w jamie ustnej i gardle, z 
towarzyszeniem wyschniętej błony śluzowej 
w jamie ustnej i gardle 

10037847 DC pragnienie pragnienie 

10011205 A pranie 

mycie: dbałość o pranie, suszenie, 
prasowanie ubrań i ich zachowanie w 
dobrym stanie 

10011214 F prawo 

struktura psychospołeczna: uwierzytelniona 
deklaracja reguł, wytycznych lub nakazów 
prawnych stosujących się do agencji 
państwowych, urzędników lub obywateli w 
zakresie danej sfery życia społecznego 

10009216 F prawo człowieka status 

10014184 F prawo pacjenta prawo człowieka 

10004353 F prawo pracy dzieci 

prawo: istnienie standardów normujących 
minimalny wiek osoby zatrudnionej oraz 
warunki pracy dla małoletnich 

10017234 L prawy pozycja lewa, prawa 

10040572 F preferencja przekonanie 

10037028 M preparat witaminowy substancja odżywcza 

10015620 A prewencja 
doglądanie: zatrzymanie lub utrudnienie 
wydarzenia się czegoś 

10015677 IC prewencja alergii na lateks prewencja 

10002128 A prewencja alkoholizmu ochrona 

10025213 IC prewencja ciąży 

prewencja: działanie w celu ograniczenia 
liczebności rodziny, np. stosowanie strategii 
zapobiegania ciąży 

10036916 IC prewencja infekcji prewencja 

10018370 A prewencja izolacji społecznej ochrona 

10038652 IC prewencja nawrotów prewencja 

10040224 IC prewencja odleżyny prewencja odleżyny 

10040194 M prewencja odleżyny terapia 

10037501 IC prewencja osteoporozy prewencja osteoporozy 

10040207 M prewencja osteoporozy terapia 

10042904 IC prewencja owrzodzenia stopy cukrzycowej prewencja owrzodzenia stopy cukrzycowej 

10005055 A prewencja przed kontaminacją 
ochrona: zapobieganie zanieczyszczeniu lub 
infekcji 

10024953 IC prewencja przemocy prewencja 

10040211 IC prewencja upadków prewencja upadków 

10040187 M prewencja upadków terapia 

10015654 IC prewencja urazów elektrycznych prewencja 

10015631 IC prewencja urazu chemicznego prewencja 
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10015683 IC prewencja urazu mechanicznego prewencja 

10015696 IC prewencja urazu radiacyjnego prewencja 

10015665 IC prewencja urazu spowodowanego laserem prewencja 

10015704 IC prewencja urazu termicznego prewencja 

10015649 IC prewencja zakażenia krzyżowego prewencja 

10046454 IC prewencja zaparcia prewencja 

10002907 F próba samobójcza 
zachowanie autodestrukcyjne: próba 
odebrania sobie życia 

10018531 F próbka byt 

10046006 F próbka krwi kapilarnej próbka 

10045870 F próbka krwi tętniczej próbka 

10044596 F próbka krwi żylnej próbka 

10029856 DC problem bezpieczeństwa środowiskowego bezpieczeństwo środowiskowe 

10029839 DC problem emocjonalny emocja negatywna 

10029860 DC problem finansowy problem finansowy 

10029943 DC problem laktacji laktacja 

10029904 DC problem mieszkaniowy status mieszkaniowy 

10022559 DC problem z czytaniem lub pisaniem umiejętność czytania i pisania 

10043074 DC problem z nabywaniem leku zdolność nabywania leku 

10035744 DC problem z relacjami problem z relacjami 

10035737 F problem z relacjami status relacji interpersonalnej 

10027290 DC problem z wagą zaburzona waga 

10029818 DC problem z woskowiną woskowina uszna 

10029716 DC problem z zachowaniem problem z zachowaniem 

10012545 F problem z zachowaniem zachowanie 

10029759 DC problem z ciągłością opieki ciągłość opieki 

10038316 DC problem z warunkami sanitarnymi warunki sanitarne 

10029841 DC problem z zatrudnieniem status zatrudnienia 

10042319 DC problem ze dużą złożonością reżimu leczenia złożony reżim 

10043251 L problem żyły układowej żyła układowa 

10001274 DC problematyczne zachowanie seksualne zachowanie seksualne 

10034409 F procedura zdarzenie lub epizod 

10014262 F procentowy udział tkanki tłuszczowej w ciele współczynnik 

10015762 F proces 
zjawisko: seria funkcji lub działań, które 
przynoszą rezultat 

10003446 F proces ciała proces 

10018596 F proces duchowy proces 

10004746 F proces grupowy oparty na społeczności 
proces społeczności: aktywności i interakcje 
między członkami społeczności 

10003894 F proces mięśnia sercowego 
proces układu krążenia: pompowanie krwi 
przez mięsień sercowy 

10020620 F proces naczyniowy 

proces układu krążenia: pompowanie krwi do 
głównych tętnic i żył oraz obwodowych 
naczyń włosowatych 

10024163 F proces nerek proces układu moczowego 

10042860 F proces obwodowy nerwowo-naczyniowy proces nerwowo-naczyniowy 

10014121 F proces patologiczny zaburzony proces 

10014431 F proces pocenia 

proces wydzielniczy: utrata wody wskutek 
parowania z wilgotnej powierzchni skóry i 
układu oddechowego oraz eliminację potu 
przez gruczoły wydzielnicze jako mechanizm 
wydalania i regulacji temperatury ciała 

10005594 F proces podejmowania decyzji 

funkcje poznawcze: procesy umysłowe 
określające sposób działania w oparciu o 
istotne informacje, potencjalne 
konsekwencje dla każdego z rozwiązań i 
zasoby 

10026556 F proces podejmowania decyzji w rodzinie proces podejmowania decyzji 

10013875 F proces przeludnienia 

zaburzony proces środowiskowy: obszar 
mieszkalny, terytorium lub inne miejsce 
zajmowane lub zamieszkiwane przez zbyt 
dużą liczbę osób, tak że niemożliwe do 
osiągnięcia stają się: komfort, 
bezpieczeństwo i prywatność; często 
związane z brakiem prywatności i 
podwyższonym ryzykiem wystąpienia chorób 
zakaźnych 

10015961 F proces psychologiczny proces 
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10007646 F proces rodziny 
proces: będące w toku   interakcje i wzorce 
odnoszące się do członków rodziny 

10017977 F proces rozrodczy 

proces układu rozrodczego: zdolność 
uczestniczenia w stosunku płciowym i 
wydzielania spermy w przypadku mężczyzny 

10019709 F proces rozwoju i wzrostu 

wzrost: stan oczekiwanego i normalnego 
przyrostu masy ciała i wzrostu, zwłaszcza u 
dzieci, dobrze odżywione i sprawne ciało 
dzięki dostępowi do podstawowych 
składników odżywczych 

10012328 F proces skręcenia mięśnia 

zaburzony proces układu mięśniowo-
szkieletowego: bolesny mimowolny skurcz 
pojedynczego mięśnia lub grupy mięśni w 
związku z wytężonym wysiłkiem fizycznym 
lub przetrenowaniem pojedynczego mięśnia 
lub kilku mięśni w nieadekwatnej pozycji, np. 
przybranej w celu uniknięcia upadku 

10004820 F proces społeczności 
proces: będące w toku interakcje i wzorce 
odnoszące się do członków społeczności 

10018406 F proces społeczny 

proces: proces, przez który jednostki uczą się 
życia zgodnie z oczekiwaniami i standardami 
grupy lub społeczeństwa; nabywanie 
przekonań, obowiązków, wartości i 
akceptowalnych modeli zachowania poprzez 
imitację; procedury, dzięki którym 
społeczeństwo integruje jednostki 

10007009 F proces środowiskowy proces 

10023045 F proces układu endokrynnego proces układu regulacyjnego 

10009789 F proces układu immunologicznego 

proces ciała: złożony proces biochemiczny 
chroniący ciało przed organizmami 
patogennymi oraz innymi ciałami obcymi 
poprzez tworzenie miejscowych barier 
obronnych oraz wywoływanie reakcji 
zapalnych; humoralna odpowiedź 
immunologiczna szczególnie efektywna 
przeciwko inwazji bakteryjnej i wirusowej 

10004416 F proces układu krążenia proces ciała 

10012363 F proces układu mięśniowo-szkieletowego proces ciała 

10020445 F proces układu moczowego 

proces ciała: przemieszczanie i wydalanie 
moczu poprzez mikcję, zwykle 4-6 razy 
dziennie, średnio w ilości około 1000-2000 
ml, na 24 godziny przy normalnej diecie 

10013102 F proces układu nerwowego proces ciała 

10013160 F proces układu nerwowo-naczyniowego 
proces naczyniowy: proces dotyczący układu 
nerwowego i naczyniowego 

10016991 F proces układu oddechowego 

proces ciała: ciągły proces molekularnej 
wymiany tlenu i dwutlenku węgla z płuc do 
komórek, regulowany przez ośrodek 
oddechowy znajdujący się w mózgowiu, 
receptory znajdujące się w oskrzelach i aorcie 
oraz przez mechanizm dyfuzji 

10008366 F proces układu pokarmowego proces ciała 

10021607 F proces układu pokrywającego proces ciała 

10016621 F proces układu regulacyjnego proces ciała 

10016860 F proces układu rozrodczego 

proces ciała: zdolność kobiety i mężczyzny do 
udziału w procesie reprodukcji  prowadzącym 
do urodzenia żywego dziecka; który zakłada 
płodność mężczyzny i kobiety, odbycie 
stosunku płciowego, co zakłada prawidłowe 
funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety 
i mężczyzny lub zastosowanie metod 
sztucznego zapłodnienia 

10017626 F proces wydzielniczy 

proces ciała: wydzielanie przez gruczoł  
hormonu, substancji chemicznej lub ciekłej 
do jamy ciała, narządu, krwi lub na 
powierzchnię skóry w określonym celu 

10010459 F proces zamierzony proces 

10003357 M produkt krwiopochodny substancja ciała 

10015838 F profilaktyka zjawisko 
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10015770 A profilowanie 
identyfikowanie: systematyczna identyfikacja 
zachowań zdrowotnych i potrzeb populacji 

10015942 L proksymalna pozycja proksymalna, dystalna 

10016264 F promieniowanie 

proces środowiskowy: emisja energii w 
postaci fal elektromagnetycznych lub energii 
kinetycznej przemieszczających się 
cząsteczek, mająca wpływ na życie i rozwój 
istot ludzkich 

10015791 F promiskuityzm (rozwiązłość) 

zaburzone zachowanie seksualne: działania 
polegające na podejmowaniu czynności 
seksualnych z przypadkowym partnerem lub 
z wieloma partnerami i niosące ryzyko 
rozpowszechniania chorób przenoszonych 
drogą płciową 

10015801 A promowanie 
asystowanie: pomaganie komuś w 
rozpoczęciu lub dalszej realizacji czegoś 

10037783 IC promowanie akceptacji statusu zdrowotnego promowanie 

10037636 IC promowanie chodzenia z wykorzystaniem urządzenia promowanie 

10025221 IC promowanie ciąży 

promowanie: działania i procesy zachowań 
polegające na zwiększeniu płodności i szans 
zajścia fizjologicznego procesu zapłodnienia, 
takie jak kontrola owulacji poprzez pomiary 
podstawowej temperatury ciała lub kontrola 
innych wskaźników fizjologicznych 

10040834 IC promowanie ćwiczeń promowanie 

10039519 IC promowanie edukacji dotyczącej karmienia piersią w społeczności promowanie 

10036066 IC promowanie efektywnego komunikowania w rodzinie promowanie 

10036084 IC promowanie efektywnego procesu rodziny promowanie 

10035936 IC promowanie efektywnego radzenia sobie promowanie 

10032496 IC promowanie efektywnego sprawowania opieki rodzicielskiej promowanie 

10036729 IC promowanie efektywnego wydalania moczu promowanie 

10036717 IC promowanie efektywnego wypróżniania promowanie 

10032477 IC promowanie higieny promowanie 

10032483 IC promowanie higieny jamy ustnej promowanie 

10039437 IC promowanie karmienia wyłącznie piersią promowanie 

10037379 IC promowanie mobilności fizycznej promowanie 

10024440 IC promowanie nadziei promowanie 

10024455 IC promowanie poczucia własnej wartości promowanie 

10032505 IC promowanie pozytywnego statusu psychologicznego promowanie 

10015817 IC promowanie pozytywnej termoregulacji promowanie 

10035759 IC promowanie pozytywnych relacji promowanie 

10032449 IC promowanie przestrzegania reżimu promowanie 

10041628 IC promowanie przestrzegania reżimu ćwiczeń promowanie 

10021703 IC 
promowanie przestrzegania zaleceń dotyczących leków z 
wykorzystaniem pojemnika na tabletki promowanie 

10038051 IC promowanie przestrzegania zaleceń przyjmowania leków promowanie 

10036218 IC promowanie roli opiekuna promowanie 

10032454 IC promowanie rozwoju dziecka promowanie 

10035374 IC promowanie rozwoju niemowląt promowanie 

10037691 IC promowanie rutyny opróżniania pęcherza promowanie 

10037689 IC promowanie rutyny wypróżnienia promowanie 

10050366 IC Promowanie samodzielnego kąpania się Promowanie 

10050321 IC Promowanie samodzielnego korzystania z toalety Promowanie 

10038469 IC promowanie samodzielnego zarządzania objawami promowanie 

10026347 IC promowanie samoopieki promowanie 

10035962 IC promowanie samoskuteczności promowanie 

10036097 IC promowanie samoświadomości promowanie 

10035361 IC promowanie techniki „skóra do skóry” promowanie 

10036045 IC promowanie terapii odwracającej uwagę promowanie 

10026334 IC promowanie ustanawiania granic promowanie 

10040564 IC 
promowanie używania (wykorzystywania) techniki stopniowego 
rozluźniania mięśni promowanie 

10041594 IC promowanie używania ochraniaczy bioder promowanie 

10037643 IC promowanie używania okularów promowanie 

10024472 IC promowanie używania technik pamięciowych promowanie 

10035342 IC promowanie więzi opiekuna z dzieckiem promowanie 

10038300 IC promowanie wsparcia duchowego promowanie 

10036078 IC promowanie wsparcia rodziny promowanie 
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10024464 IC promowanie wsparcia społecznego promowanie 

10032465 IC promowanie zachowań prozdrowotnych promowanie 

10041157 IC promowanie zdolności do samodzielnego przemieszczania promowanie 

10015840 L prostata element męskiego układu rozrodczego 

10024061 J prosty złożoność 

10005750 M proteza dentystyczna urządzenie protetyczne 

10002602 M proteza kończyny urządzenie protetyczne 

10015926 M protokół plan 

10041830 A prowadzenie zarządzanie 

10009076 F prowadzenie domu 

wykonywanie: staranna opieka w celu 
zapewnienia wygodnego i przytulnego 
środowiska lub miejsca zamieszkania; 
zapewnienie dla siebie i innych czucia się jak 
u siebie w domu; zapewnianie bezpiecznego i 
dobrze zorganizowanego gospodarstwa 
domowego 

10044084 A prowadzenie resuscytacji oddechowej resuscytacja 

10018084 M prysznic urządzenie do kąpieli 

10015758 F prywatność prawo pacjenta 

10025590 DC prywatność prywatność 

10024845 F prywatność podczas praktyk duchowych prywatność 

10008129 F przechowywanie pokarmu 

wykonywanie: pokarm przechowywany jest 
w odpowiedniej temperaturze, w higienicznie 
przykrytym pojemniku, który znajduje się w 
czystym pomieszczeniu lub miejscu o 
właściwej budowie, lokalizacji, wentylacji, 
zabezpieczeniu i stanie utrzymania 

10021742 DC przeciążenie stresem stres 

10003065 J przeciętny rozmiar rozmiar 

10013881 F przedawkowanie 

zachowanie autodestrukcyjne: przyjęcie z 
własnej inicjatywy śmiertelnej dawki 
substancji chemicznych, związane z 
uzależnieniem od leków i nawykowym 
zażywaniem leków 

10002365 L przedni pozycja przednio-tylna 

10008164 L przedramię obszar ciała 

10022058 F przekonania zdrowotne przekonanie 

10003229 F przekonanie postawa: opinie, mniemania, wiara 

10018577 F przekonanie duchowe 

przekonanie: osobiste przekonania i 
dyspozycje do dalszego wykonywania lub 
zaprzestania działań w zgodzie z zasadami 
życiowymi, które przenikają, scalają i 
przekraczają biologiczną i psychospołeczną 
naturę jednostki 

10005427 F przekonanie kulturowe 
przekonanie: osobiste przekonania oparte na 
wartościach kulturowych danej jednostki 

10016728 F przekonanie religijne 

przekonanie: osobiste przekonania i 
dyspozycje do dalszego wykonywania lub 
zaprzestania działań w zgodzie z własnymi 
opiniami i uznawanymi zasadami religijnymi i 
wiarą, która przenika, scala i przekracza 
biologiczną i psychospołeczną naturę 
jednostki 

10006932 F przekrwienie proces ciała 

10019347 F przełykanie 

jedzenie lub picie: przemieszczanie płynów i 
rozdrobnionego pokarmu za pomocą ruchu 
języka i mięśni, z jamy ustnej, poprzez gardło 
i przełyk, do żołądka 

10020030 A przemieszczanie 
pozycjonowanie: przenoszenie kogoś lub 
czegoś z jednego miejsca w drugie 

10033188 IC przemieszczanie pacjenta przemieszczanie 

10020789 F przemoc 

zachowanie agresywne: akt przemocy lub 
nieuzasadnione użycie siły lub władzy w celu 
zranienia lub wyrządzenia szkody, znęcania 
się lub napaści: agresywne, napastliwe, 
szkodliwe, niezgodne z prawem lub normami 
obyczajowymi zachowania wobec innych; 
stan sporu na tle władzy lub konfliktu 

10042255 DC przemoc seksualna przemoc seksualna 
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10042175 F przemoc wobec dziecka przemoc 

10042199 DC przemoc wobec dziecka przemoc wobec dziecka 

10042217 F przemoc wobec osoby starszej przemoc 

10042229 DC przemoc wobec osoby starszej przemoc wobec osoby starszej 

10042293 DC przemoc ze strony partnera przemoc ze strony partnera 

10009339 A przepełnianie 
napełnianie: wypełnienie czegoś jakąś 
substancją w nadmiernej ilości 

10015510 A przepisanie 

ordynowanie: wyznaczenie stosowania 
środka zaradczego lub reżimu 
ukierunkowanego na administrowanie lub 
stosowanie środka zaradczego lub leczenia 

10015523 IC przepisanie leku przepisanie 

10013593 F przepisy bezpieczeństwa pracy 
prawo: istnienie standardów bezpieczeństwa 
pracy, ustanowionych przez prawo 

10010519 J przerwanie postęp: tymczasowe zawieszenie 

10019587 A przerwanie ciąży 

leczenie: działania mające na celu 
zakończenie nieplanowanej, niechcianej lub 
zagrażającej życiu ciąży, wykonanie aborcji 

10000774 DC przerwanie karmienia piersią zaburzone karmienie piersią 

10000788 DC przerwanie procesu rodziny rodzina dysfunkcyjna 

10010526 A przerywanie 
zmienianie: zatrzymywanie w celu zrobienia 
czegoś lub zrobienia czegoś inaczej 

10036651 A przerywanie stosowania 
wykonywanie zaprzestanie podawania lub 
stosowania 

10010485 T przerywany 

następstwo czasowe: ciąg zdarzeń 
następujących po sobie z zatrzymywaniem 
lub przerwami, okresowe wstrzymywanie i 
ponowne rozpoczynanie 

10005368 F przestępstwo 
proces społeczny: nielegalne działanie 
prawnie karalne 

10022384 DC przestępstwo przestępstwo 

10022210 DC przestrzeganie przestrzeganie 

10033671 DC przestrzeganie rehabilitacji przestrzeganie reżimu rehabilitacji 

10030320 F przestrzeganie reżimu ćwiczeń przestrzeganie reżimu 

10030163 DC przestrzeganie reżimu ćwiczeń przestrzeganie reżimu ćwiczeń 

10030312 F przestrzeganie reżimu diety przestrzeganie reżimu 

10030159 DC przestrzeganie reżimu diety przestrzeganie reżimu diety 

10030349 F przestrzeganie reżimu immunizacji przestrzeganie reżimu 

10030185 DC przestrzeganie reżimu immunizacji przestrzeganie reżimu immunizacji 

10030354 F przestrzeganie reżimu leku przestrzeganie reżimu 

10030192 DC przestrzeganie reżimu leku przestrzeganie reżimu leku 

10030331 F przestrzeganie reżimu płynów przestrzeganie reżimu 

10030171 DC przestrzeganie reżimu płynów przestrzeganie reżimu płynów 

10033869 F przestrzeganie reżimu rehabilitacji przestrzeganie reżimu 

10030365 F przestrzeganie reżimu terapeutycznego przestrzeganie 

10030205 DC przestrzeganie reżimu terapeutycznego przestrzeganie reżimu 

10030308 F przestrzeganie testu diagnostycznego przestrzeganie reżimu 

10030144 DC przestrzeganie testu diagnostycznego przestrzeganie testu diagnostycznego 

10030298 F przestrzeganie zaleceń 

pozytywny status: inicjowane samodzielnie 
działania mającego na celu promowanie 
dobrego samopoczucia, regeneracji i 
rehabilitacji, zgodnie z zaleceniami, skupione 
na zestawie działań lub zachowań; 
przestrzeganie reżimu leczenia, stosowanie 
leków zgodnie z zaleceniami, zmiany 
zachowania na lepsze, objawy odzyskiwania 
zdrowia, odbieranie leków w terminie, 
internalizacja wartości zachowań związanych 
z opieką zdrowotną i przestrzeganie instrukcji 
dotyczących leczenia (często związane ze 
wsparciem rodziny i bliskich, wiedzą na temat 
dostarczanych specyfików i procesu 
chorobowego, motywacją klienta, relacją 
pracowników ochrony zdrowia z klientem) 

10030377 F przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa przestrzeganie reżimu 

10030214 DC przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa 

10018959 L przestrzeń podpajęczynówkowa jama ciała 

10014113 T przeszłość punkt w czasie lub przedział czasowy 

10010158 F przetwarzanie informacji funkcje poznawcze 
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10041967 F przewodnienie zaburzony proces układu regulacyjnego 

10041979 F przewodnienie hipertoniczne przewodnienie 

10041980 F przewodnienie hypotoniczne przewodnienie 

10041998 F przewodnienie izotoniczne przewodnienie 

10011233 A przewodzenie 

zarządzanie: stawanie na czele poczynań, 
pokazywanie drogi, postępowanie w sposób 
zamierzony w celu uzyskania pożądanej 
reakcji 

10004250 F przeżuwanie 

jedzenie lub picie: mechaniczne 
rozdrabnianie żywności wewnątrz jamy 
ustnej poprzez tarcie zębami i ruch języka 

10013852 L przychodnia oddział opieki zdrowotnej 

10015478 A przygotowywanie 
wykonywanie: uczynienie kogoś lub czegoś 
gotowym 

10045495 IC 
przygotowywanie dziecka do roli związanej z posiadaniem 
rodzeństwa przygotowywanie 

10008117 F przygotowywanie pokarmu 

wykonywanie: dbałość o zapewnianie 
pokarmu i posiłków spełniających 
odpowiednie kryteria ilościowe i jakościowe, 
przygotowanie, przechowywanie, podawanie 
i dystrybucja pokarmu niezbędnego do 
codziennego życia 

10015484 IC przygotowywanie skóry przed operacją przygotowywanie 

10001843 T przyjęcie zdarzenie lub epizod 

10014682 F przyjemność 

emocja: uczucie natychmiastowego 
zaspokojenia podstawowych instynktów i 
potrzeb, np. zaspokojenie pragnienia po 
przyjęciu płynów, głodu po spożyciu 
pokarmu, pocieszenia po płaczu, zazwyczaj 
przejawiane wyrazami poczucia komfortu 

10008015 F przyjmowanie płynów 

odżywianie: proces przyjmowania w postaci 
płynnej substancji odżywczych lub wody 
koniecznych do wzrostu, prawidłowego 
funkcjonowania dla zachowywania życia 

10008101 F przyjmowanie pokarmów 

odżywianie: proces przyjmowania substancji 
odżywczych, jak: białka, minerały, 
węglowodany, tłuszcze i witaminy, 
koniecznych do wzrostu, normalnego 
funkcjonowania i zachowania  życia 

10007740 M przykrycie wypełnione pierzem pościel 

10005296 A przykrywanie 
wykonywanie: umieszczenie czegoś na części 
lub całym ciele 

10010975 F przykurcz stawu 

zaburzony proces układu mięśniowo-
szkieletowego: przygięcie stawu, zwłóknienie 
tkanki łącznej w torebce stawowej, 
uniemożliwiające normalne przemieszczanie 
dłoni, palca, łokcia, stawu barkowego, stopy, 
kolana lub palca stopy, ograniczona 
ruchomość lub całkowite unieruchomienie 
stawu, nieprawidłowe położenie stawu 
związane z procesami zanikowymi i 
skróceniem włókien mięśniowych wskutek 
braku pasywnego lub czynnego ruchu mięśni 
bądź wskutek utraty prawidłowej 
elastyczności skóry spowodowanej 
powstawniem rozległej blizny wokół stawu 

10050397 F Przykuty do łóżka Status 

10050456 DC Przykuty do łóżka  Przykuty do łóżka  

10003238 F przynależność struktura psychospołeczna 

10016716 A przynoszenie ulgi 
leczenie: zmniejszenie, zakończenie lub 
usunięcie czegoś 

10008299 T przyszłość punkt w czasie lub przedział czasowy 

10004975 F przytomność umysłu 

status: odpowiedź na wrażenia zmysłowe, 
czujność umysłu i zmysłów na bodźce 
zewnętrzne 

10009198 A przytulanie dotykanie: mocne uściśnięcie kogoś oburącz 
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10004780 F przywództwo w społeczności 

przewodzenie: osoby lub grupy, które mają 
wpływ na dokonywanie zmian, osiąganie 
celów, zarządzanie konfliktami i 
wątpliwościami oraz ukierunkowywanie 

10017140 A przywracanie 

leczenie: doprowadzenie do pierwotnego lub 
uprzedniego stanu, odnowienie, ożywienie 
sprawności umysłowych, obudzenie 
sprawności fizycznej 

10024781 F psychologiczna odpowiedź na nauczanie odpowiedź psychologiczna 

10032551 M pulsoksymetr urządzenie 

10019721 T punkt w czasie lub przedział czasowy zjawisko 

10006398 F pył 

materiał: drobne, lekkie, widoczne lub 
niewidoczne cząstki znajdujące się w 
powietrzu lub na powierzchniach, łatwo 
podlegające przemieszczaniu pod wpływem 
wiatru lub ruchu obiektów 

10005347 F raczkowanie 
mobilizacja: przesuwanie z jednego miejsca w 
inne na dłoniach i kolanach blisko ziemi 

10016293 M radioterapia terapia 

10005208 F radzenie sobie 

postawa: zarządzanie stresem i poczucie 
kontroli i zwiększonego komfortu 
psychicznego 

10034758 F radzenie sobie opiekuna radzenie sobie 

10034736 F radzenie sobie rodziny radzenie sobie 

10034743 F radzenie sobie społeczności radzenie sobie 

10040720 F radzenie sobie z bólem radzenie sobie 

10040749 DC radzenie sobie z bólem radzenie sobie z bólem 

10002504 L ramię obszar ciała 

10021178 F rana 

zaburzenia strukturalne części ciała: 
uszkodzenie tkanki, zazwyczaj związane z 
fizycznym lub mechanicznym urazem; 
oddzielenie się oraz naderwanie tkanki; 
złuszczenie i tunelowanie tkanki; wyciek 
surowiczy, ropny lub krwisty; zaczerwienienie 
skóry, obrzęk; skóra zmacerowana, pokryta 
pęcherzami oraz pod innym względem 
odbiegająca od normy, podwyższenie 
temperatury skóry, zapach wydzielany przez 
ranę, tkliwość i ból 

10023148 DC rana chirurgiczna rana chirurgiczna 

10019265 F rana chirurgiczna 

rana: nacięcie tkanki za pomocą ostrego 
instrumentu chirurgicznego w celu 
otworzenia dostępu do przestrzeni ciała lub 
narządu, skutkujące wyciekiem płynu 
surowiczego i krwi, zachowujące jałowość, 
czyli nieobecność oznak infekcji lub zbierania 
się ropy 

10016147 F rana kłuta 
rana traumatyczna: rana po przekłuciu skóry 
ostrym przedmiotem 

10031688 F rana nowotworowa rana 

10030866 F rana oparzeniowa rana 

10029737 DC rana oparzeniowa rana oparzeniowa 

10046408 F rana otwarta rana 

10008619 F rana postrzałowa 

rana traumatyczna: rana spowodowana przez 
wystrzał, klasyfikowana jako rana wlotowa, 
rana wylotowa i rana w strefie przejścia 
pocisku; rany wlotowe mają różne działanie 
na tkanki, np. uderzenie pocisku lub 
oparzenie od prochu strzelniczego, zależnie 
od odległości, z jakiej oddano strzał; kula 
może przebić ludzkie ciało, zatrzymać się 
wewnątrz ciała, uszkodzić powierzchnię ciała 
lub otrzeć powierzchnię skóry, w zależności 
od odległości, z jakiej oddano strzał, kąta 
trafienia pocisku i kąta położenia ciała 

10018256 F rana skóry rana 
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10011090 F rana szarpana 

rana traumatyczna: rana o poszarpanych, 
postrzępionych brzegach, związana ze 
znacznym, a niekiedy zagrażającym życiu, 
uszkodzeniem tkanek i utratą krwi oraz płynu 
surowiczego, istnieje ryzyko wystąpienia 
wstrząsu 

10030088 DC rana urazowa rana urazowa 

10020122 F rana urazowa 

rana: nieoczekiwane zaburzenie tkanki na 
powierzchni ciała związanego z 
uszkodzeniem mechanicznym z powodu 
urazu lub wypadku, nieregularne uszkodzenie 
skóry, błon śluzowych lub tkanki, bolesność 
tkanki, odwadnienie i utrata krwi i surowicy; 
związane zanieczyszczeniem, zabrudzeniem, 
zakażeniem tkanki 

10044928 F rana zamknięta rana 

10030019 DC rana złośliwa (niegojąca) rana złośliwa 

10012226 T rano punkt w czasie lub przedział czasowy 

10016771 A raportowanie 

opisywanie: sporządzenie opisu lub 
podsumowanie zdarzeń bądź poczynionych 
obserwacji 

10046653 IC 
raportowanie obecności wszczepialnego urządzenia 
kardiologicznego raportowanie 

10016785 IC raportowanie rezultatu gazometrii tętniczej raportowanie 

10016839 IC raportowanie rezultatu testu raportowanie 

10016825 IC raportowanie statusu członkowi rodziny raportowanie 

10042645 IC raportowanie statusu zespołowi interdyscyplinarnemu raportowanie 

10016802 IC raportowanie urządzenia wszczepialnego raportowanie 

10016240 F rasizm 
dyskryminacja: stronniczość lub uprzedzenia 
związane z rasą 

10045862 F reakcja alergiczna zaburzony proces układu immunologicznego 

10017487 M ręcznik toaletowy urządzenie absorbujące lub zbierające 

10016507 F regeneracja 

status: usunięcie, odzyskanie sił, powrót do 
zdrowia, prawidłowej kondycji lub 
żywotności 

10006777 F regeneracja emocjonalna regeneracja 

10007928 F regeneracja finansowa regeneracja 

10014496 F regeneracja fizyczna regeneracja 

10035839 F regeneracja po nadużywaniu alkoholu regeneracja 

10035841 F regeneracja po nadużywaniu specyfiku regeneracja 

10019249 F regeneracja po zabiegu chirurgicznym regeneracja 

10017983 F regeneracja seksualna regeneracja 

10016613 A regulowanie 
kontrolowanie: dostosowanie czegoś w celu 
osiągnięcia pożądanego rezultatu 

10016645 A rehabilitowanie 

przywracanie: przywrócenie efektywnych lub 
normalnych funkcji życiowych poprzez 
ćwiczenia, zwłaszcza po przebytej chorobie 

10008661 L ręka obszar ciała 

10008487 M rękawica ubranie 

10014178 M rekord pacjenta urządzenie do komunikacji 

10016684 F relacja interpersonalna struktura psychospołeczna 

10017711 F relaksowanie się 

relaksowanie: dbanie o i dostarczenie sobie 
aktywności w celu atrakcji, odmiany, 
stymulacji i relaksacji 

10044842 M respirator urządzenie wspomagające oddychanie 

10017193 A resuscytacja 
przywracanie: przywrócenie kogoś lub czegoś 
do życia 

10044066 A resuscytacja kardiologiczna resuscytacja 

10043019 A resuscytacja krążeniowo-oddechowa resuscytacja 

10042962 IC resuscytacja krążeniowo-oddechowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

10044097 IC resuscytacja oddechowa resuscytacja oddechowa 

10016609 F reżim plan 

10038993 F reżim behawioralny reżim 

10024026 F reżim bezpieczeństwa reżim 

10037156 F reżim bezpieczeństwa dziecka reżim 

10023667 F reżim ćwiczeń reżim 

10032236 F reżim dializy otrzewnowej reżim 

10005951 F reżim diety reżim 
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10036698 F reżim fizykoterapii reżim 

10042374 F reżim hemodializy reżim 

10031537 F reżim immunizacji reżim leku 

10022206 F reżim kompleksowego przyjmowania leku reżim leku 

10046386 F reżim niepodawania niczego drogą doustną reżim diety 

10033212 F reżim ochrony zdrowia w podróży reżim 

10039686 F reżim Opieki Klasterowej reżim 

10044857 F reżim opieki pacjenta wentylowanego reżim 

10032262 F reżim opieki poporodowej reżim 

10042744 F reżim opieki porodowej reżim 

10032412 F reżim opieki prenatalnej reżim 

10039672 F reżim opieki zapewniającej komfort reżim 

10033283 F reżim pielęgnacji cewnika urologicznego reżim 

10032197 F reżim pielęgnacji jamy ustnej reżim 

10032166 F reżim pielęgnacji nefrostomii reżim pielęgnacji stomii 

10031281 F reżim pielęgnacji oka reżim 

10030850 F reżim pielęgnacji piersi reżim 

10032761 F reżim pielęgnacji skóry reżim 

10032790 F reżim pielęgnacji stomii reżim 

10033174 F reżim pielęgnacji tracheostomii reżim pielęgnacji stomii 

10023701 F reżim płynów reżim 

10011884 F reżim przyjmowania leku reżim 

10032611 F reżim rehabilitacji reżim 

10043706 F reżim rehabilitacji kardiologicznej reżim rehabilitacji 

10023651 F reżim testowania diagnostycznego reżim 

10039535 F reżim unieruchomienia reżim 

10039655 F reżim zarządzania napadami drgawkowymi reżim bezpieczeństwa 

10039640 F reżim zarządzania odosobnieniem reżim bezpieczeństwa 

10039638 F reżim zarządzania przymusem bezpośrednim reżim bezpieczeństwa 

10039664 F 
reżim zarządzania środkami bezpieczeństwa zapobiegającymi 
samobójstwu reżim bezpieczeństwa 

10042524 F reżim zewnętrznego urządzenia do trzymania moczu reżim 

10031223 F reżim żywienia dojelitowego reżim 

10032215 F reżim żywienia pozajelitowego reżim 

10017186 F rezultat 
artefakt: konsekwencja lub efekt czegoś, 
wynik 

10002543 F rezultat gazometrii tętniczej 
rezultat laboratoryjny: poziom tlenu i 
dwutlenku węgla w krwi tętniczej 

10011074 F rezultat laboratoryjny rezultat 

10019616 F rezultat testu rezultat 

10018066 F robienie zakupów 

wykonywanie: kupowanie artykułów 
niezbędnych do codziennego 
funkcjonowania; nabywanie, handlowanie 
lub targowanie się dla pozyskania 
przedmiotów potrzebnych w domu 

10004284 F rodzenie dziecka 

rodzicielstwo: zachowania przygotowujące 
do ciąży i roli rodzica(ców); przyswojenie 
sobie oczekiwań żywionych przez jednostki, 
rodziny, przyjaciół i społeczeństwo odnoście 
stosownych i niestosownych zachowań 
rodziców 

10018097 C rodzeństwo członek rodziny 

10014023 C rodzic członek rodziny 

10014052 F rodzicielstwo 

sprawowanie opieki: przyjęcie na siebie 
obowiązków rodzica (rodziców); zachowania 
zorientowane na włączenie noworodka do 
jednostki rodzinnej; działania optymalizujące 
proces wzrostu i rozwoju dzieci; przyswojenie 
sobie oczekiwań jednostek, rodziny, 
przyjaciół i społeczeństwa odnośnie do 
stosownych i niestosownych zachowań 
wynikających z bycia rodzicami 

10007554 C rodzina 

grupa: jednostka społeczna lub zbiorowość 
składająca się z ludzi połączonych więzami 
krwi, pokrewieństwa, relacjami 
emocjonalnymi lub prawnymi, postrzegana 
jako system, coś więcej niż suma jego części. 
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10013322 C rodzina nuklearna 
rodzina: rodzina tworzona przez męża, żonę i 
jedno lub więcej poczętych przez nich dzieci 

10007842 C rodzina z samotnie wychowującą matką 

rodzina z jednym rodzicem: matka, babcia 
lub inna kobieta ponosząca wyłączną 
odpowiedzialność za dzieci lub innych 
podopiecznych 

10035904 DC rodzina zdolna do uczestniczenia w planowaniu opieki 
zdolność rodziny uczestniczenia w 
planowaniu opieki 

10005212 L rogówka element układu sensorycznego 

10021270 T rok punkt w czasie lub przedział czasowy 

10017321 F rola 

właściwość: interakcja zgodnie z ukrytymi lub 
jawnymi oczekiwaniami, zasadami i normami 
zachowań, których oczekują inni 

10008500 F rola babci 

rola członka rodziny: wchodzenie 
w interakcje zgodnie z obowiązkami babci; 
odzwierciedlanie oczekiwań członków 
rodziny, przyjaciół oraz społeczeństwa 
względem efektywnych lub nieefektywnych 
zachowań babci oraz przekładanie tych 
oczekiwań na rzeczywiste zachowania oraz 
poczucie wartości; termin ten jest używany 
przede wszystkim w odniesieniu do 
promowania optymalnego wzrostu oraz 
rozwoju wnuków 

10017441 F rola bezpieczeństwa 
rola: bycie bezpiecznym, wolnym od 
niebezpieczeństwa, ryzyka lub urazu 

10003716 F rola brata rola rodzeństwa 

10017332 F rola bytu rola 

10019208 F rola chirurga rola usługodawcy 

10007605 F rola członka rodziny rola jednostki 

10013426 F rola dietetyka rola usługodawcy 

10018605 F rola duchowa rola procesu 

10008494 F rola dziadka 

rola członka rodziny: wchodzenie 
w interakcje zgodnie z obowiązkami dziadka;  
odzwierciedlanie oczekiwań członków 
rodziny, przyjaciół oraz społeczeństwa 
względem efektywnych lub nieefektywnych 
zachowań dziadka oraz przekładanie tych 
oczekiwań na rzeczywiste zachowania oraz 
poczucie wartości; termin ten jest używany 
przede wszystkim w odniesieniu do 
promowania optymalnego wzrostu oraz 
rozwoju wnuków 

10018111 F rola efektu ubocznego rola komplikacji 

10014465 F rola farmaceuty rola usługodawcy 

10014551 F rola fizjoterapeuty rola usługodawcy 

10042700 F rola interakcji leku rola komplikacji 

10017350 F rola jednostki rola organizmu 

10014533 F rola lekarza rola usługodawcy 

10018819 F rola macochy rola matki 

10018680 F rola małżonka rola członka rodziny 

10012235 F rola matki 

rola rodzica: funkcjonowanie odpowiednio 
do odpowiedzialności wynikającej z bycia 
matką, internalizowanie oczekiwań członków 
rodziny, przyjaciół i społeczeństwa w zakresie 
właściwych i niewłaściwych zachowań matek 
i kobiet spodziewających się dziecka 

10019381 F rola objawu rola 

10010025 F rola odgrywana przez jednostkę jednostka 

10006141 F rola odwracania rola procesu 

10007701 F rola ojca 

rola rodzica: funkcjonowanie odpowiednio 
do odpowiedzialności wynikającej z bycia 
ojcem, zgodnie z wymaganiami kultury lub 
grupy społecznej 

10018803 F rola ojczyma rola ojca 
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10003962 F rola opiekuna 

rola jednostki: interakcje zgodne z 
odpowiedzialnością za opiekę nad drugą 
osobą, internalizacja oczekiwań ze strony 
instytucji opieki zdrowotnej i jej 
pracowników, członków rodziny i 
społeczeństwa, dotyczących właściwych i 
niewłaściwych zachowań opiekuna; realizacja 
tych oczekiwań w formie zachowań i 
wartości, w pierwszej kolejności w opiece 
nad niesamodzielnym członkiem rodziny 

10027606 F rola opiekuna ustawowego rola jednostki 

10017366 F rola organizmu rola bytu 

10018153 F rola oznak rola 

10020838 F rola oznak życiowych rola oznak 

10014197 F rola pacjenta rola jednostki 

10005283 F rola pary rola rodziny 

10014010 F rola pasożyta 

rola organizmu: organizm żyjący w lub na 
innym organizmie i jego kosztem, często 
związany ze szkodą jednostek wpływając na 
życie i rozwój istot ludzkich 

10013346 F rola pielęgniarki rola usługodawcy 

10008397 F rola płci 

rola jednostki: interakcje zgodnie z 
tożsamością wynikajacą z przynależności do 
jednej lub drugiej płci, zgodnie z 
oczekiwaniami jednostek lub społeczeństwa 
dotyczącymi zachowań właściwych i 
niewłaściwych dla roli kobiety i mężczyzny, 
wyrażanie tych oczekiwań w formie 
zachowań i wartości 

10042771 F rola podiatry (podologa) rola usługodawcy 

10004865 F rola powikłania rola procesu 

10018468 F rola pracownika socjalnego rola usługodawcy 

10021132 F rola pracowników rola w grupie 

10021150 F rola pracy 

rola procesu: oddziaływanie zgodnie z 
zakresem obowiązków, zachowania zgodne z 
oczekiwaniami wobec pracownika, 
przestrzeganie regulaminu pracy; 
zinternalizowane oczekiwanie pracowników i 
pracodawców, kolegów, organizacji i 
społeczeństwa, dotyczące właściwych i 
niewłaściwych zachowań w miejscu pracy 

10015715 F rola prewencji 
rola: działanie mające na celu zapobieżenie 
zdarzeniu 

10018549 F rola próbki rola bytu 

10017378 F rola procesu rola 

10018107 F rola rodzeństwa rola członka rodziny 

10014068 F rola rodzica 

rola członka rodziny: oddziaływanie zgodnie z 
obowiązkami związanymi z byciem rodzicem; 
internalizacja oczekiwań członków rodziny, 
przyjaciół i społeczeństwa dotyczących 
zachowań właściwych lub niewłaściwych dla 
rodziców, wyrażanie tych oczekiwań jako 
zachowań, wartości; głównie w odniesieniu 
do promowania optymalnego wzrostu i 
rozwoju zależnego dziecka 

10007651 F rola rodziny rola w grupie 

10004297 F rola rodziny w okresie ciąży i porodu rola rodziny 

10018182 F rola siostry rola rodzeństwa 

10039588 F rola specjalisty leczenia bólu rola usługodawcy 

10026539 F rola terapeuty zajęciowego rola usługodawcy 

10018928 F rola ucznia 

rola jednostki: funkcjonowanie zgodnie z 
tożsamością i zadaniami wynikającymi z roli 
studenta, oczekiwane zachowania wynikające 
z uczestnictwa w edukacji związane głównie z 
rozwojem intelektualnym i osobistym w 
młodości 

10003991 F rola usługodawcy usług zdrowotnych rola jednostki 
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10017345 F rola w grupie 

rola bytu: interakcje członków grupy zgodne z 
oczekiwaniami, zasadami i normami 
zachowania przestrzeganymi przez innych 

10004831 F rola w społeczności rola w grupie 

10027014 F rola wsparcia duchowego rola wspierająca 

10027005 F rola wsparcia emocjonalnego rola wspierająca 

10026998 F rola wsparcia rodzinnego rola wspierająca 

10026979 F rola wsparcia społecznego rola wspierająca 

10026980 F rola wspierająca rola 

10046941 F Rola wspierająca w zarządzaniu sobą Rola wspierająca 

10007304 F rola wykonywania ćwiczeń fizycznych rola procesu 

10011308 F rola wypoczynku rola procesu 

10014669 F rola zabawy 

rola wypoczynku: oddziaływanie w 
spontanicznych lub zorganizowanych 
zabawach, uczestnictwo w grach, 
zajmowanie się rzeczami sprawiającymi 
przyjemność; główne w relacji do rozwoju 
dziecka 

10007698 F rolnictwo 
wykonywanie: hodowla zwierząt, uprawa 
zbóż do celów nakarmienia ludzi i zwierząt 

10014653 F roślina organizm 

10003255 M rower pojazd 

10003110 F równowaga 

status: stabilność ciała i koordynacja mięśni, 
kości i stawów w celu poruszania się, stania 
lub siedzenia 

10033967 F równowaga elektrolitowa efektywny proces układu regulacyjnego 

10033491 F równowaga kwasowo-zasadowa efektywny proces układu regulacyjnego 

10035785 F równowaga nastroju nastrój 

10035792 DC równowaga nastroju równowaga nastroju 

10034114 F równowaga płynów efektywny proces układu regulacyjnego 

10033721 DC równowaga płynów w granicach normy równowaga płynów 

10006156 A rozbawianie 
wykonywanie: zapewnianie rozrywki, aby 
zmienić własny lub czyjś nastrój 

10007336 F rozbudowana rola jednostki rodzinnej 
rola rodziny: interakcje członków dalszej 
rodziny 

10036549 IC rozliczenie leków zarządzanie reżimem przyjmowania leku 

10018218 J rozmiar stan 

10019436 A rozmowa 
komunikacja: wymiana zdań za 
pośrednictwem mowy, artykulacji słów 

10005443 F różnorodność kulturowa 

status: współistnienie różnych grup, np. 
etnicznych, wyznaniowych, językowych, z 
których każda ma odrębny system przekonań 
i wartości, odmienne tradycje i styl życia 

10005811 F rozpacz 

emocja negatywna: głębokie poczucie 
beznadziei, zniechęcenia, bezwartościowości 
i pustki wewnętrznej 

10047056 DC Rozpacz  Rozpacz  

10018764 J rozpoczęte postęp: zaczynanie lub rozpoczynanie 

10010221 A rozpoczynanie 
regulowanie: rozpoczęcie zmiany lub 
modyfikacja czegoś 

10013945 M rozrusznik serca wszczepialne urządzenie kardiologiczne 

10018499 M roztwór materiał 

10005848 A rozwijanie 
promowanie: przyjęcie lub rozwijanie 
koncepcji, osoby lub grupy czy społeczności 

10009200 F rozwój człowieka 

proces ciała: postępujący proces rozwoju 
fizycznego, mentalnego i społecznego w 
ciągu życia 

10004324 F rozwój dziecka 

rozwój człowieka: postępujący fizyczny 
wzrost i rozwój psychiczny oraz społeczny od 
narodzin do dzieciństwa 

10023343 F rozwój nastolatka rozwój człowieka 

10023740 F rozwój niemowlęcia rozwój człowieka 

10023971 F rozwój noworodka rozwój niemowlęcia 

10023512 F rozwój osoby dorosłej rozwój człowieka 

10007890 F rozwój płodowy 
rozwój człowieka: wzrost płodu w macicy 
kobiety do momentu narodzin 
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10016012 F rozwój psychomotoryczny 

rozwój dziecka: naturalny ewolucyjny proces 
łączący koordynację, komunikację, 
socjalizację i fizyczną mobilność; zdolność 
osób do interakcji z otoczeniem poprzez 
zachowania 

10004751 F rozwój społeczności 
rozwój: zaplanowany rozwój spowodowany 
przez społeczność 

10023985 F rozwój starszego dorosłego proces rozwoju dorosłego 

10012274 F ruch proces ciała 

10003414 F ruch ciała 

proces układu mięśniowo-szkieletowego: 
spontaniczny, świadomy lub mimowolny ruch 
mięśni i stawów 

10043417 F ruchy płodu ruch 

10020216 M rurka urządzenie do transportu 

10004232 M rurka do klatki piersiowej rurka 

10013932 M rurka do tlenu rurka 

10020715 M rurka dokomorowa rurka 

10016569 M rurka doodbytnicza rurka żołądkowo-jelitowa 

10010733 M rurka dootrzewnowa rurka 

10046109 M rurka drenażowa rurka 

10006868 M rurka intubacyjna rurka 

10046121 M rurka jelitowa rurka żołądkowo-jelitowa 

10046132 M rurka żołądkowa rurka jelitowa 

10008350 M rurka żołądkowo-jelitowa rurka 

10017384 F rutyna 

zbiór procesów: powtarzany regularnie, 
szczegółowy sposób działania, ciąg 
wykonywanych zazwyczaj zabiegów lub 
czynności, niezmienna lub nawykowa 
sekwencja czynności 

10041644 F rutyna opróżniania pęcherza rutyna 

10041637 F rutyna wypróżnień rutyna 

10039018 F rutyna zasypiania rutyna 

10007959 F rybołówstwo 

wykonywanie: pozyskiwanie żywności dla 
zachowywania życia codziennego poprzez 
zdobywanie jedzenia przez rybołówstwo i 
jego metody 

10017210 F rytm status 

10016915 F rytm oddechowy rytm 

10003904 F rytm sercowy rytm 

10017309 F rytuał tradycja 

10017299 T rytuał przejścia 

zdarzenie lub epizod: czynności ceremonialne 
wykonywane zgodne z obyczajem w celu 
uznania przejścia z jednego etapu życia w 
kolejny 

10015007 J ryzyko możliwość: istniejące możliwości, ryzyko 

10015167 DC ryzyko alergii na lateks alergia na lateks 

10032291 DC ryzyko anafilaksji wstrząs anafilaktyczny 

10015024 DC ryzyko aspiracji aspiracja 

10035031 DC ryzyko bezdechu bezdech 

10045328 DC ryzyko bezpłodności płodność 

10015285 DC ryzyko bezsilności bezsilność 

10037564 DC ryzyko biegunki biegunka 

10035008 DC ryzyko bradykardii bradykardia 

10040899 DC ryzyko braku satysfakcji z opieki zdrowotnej satysfakcja z opieki zdrowotnej 

10044452 DC ryzyko bycia ofiarą zaniedbania ofiara zaniedbania 

10032386 DC ryzyko choroby proces patologiczny 

10025561 DC ryzyko deficytu odżywienia ryzyko zaburzonego odżywienia 

10023021 DC ryzyko deficytu w przyjmowaniu pokarmów przyjmowanie pokarmu 

10022070 DC ryzyko delirium delirium 

10038495 DC ryzyko dysfunkcjonalnego żalu po stracie w rodzinie żal po stracie w rodzinie 

10034957 DC ryzyko dysproporcjonalnego wzrostu nieproporcjonalny wzrost 

10015030 DC ryzyko dysrefleksji autonomicznej dysrefleksja autonomiczna 

10037604 DC ryzyko efektu ubocznego leku efekt uboczny leku 

10045521 DC ryzyko ekspozycji na bierne palenie ekspozycja na bierne palenie 

10025245 DC ryzyko ekspozycji na kontaminację ekspozycja na kontaminację 

10045532 DC ryzyko ekspozycji na promieniowanie ekspozyja na promieniowanie 

10027328 DC ryzyko hipertermii hipertermia 

10042031 DC ryzyko hiperwolemii zaburzona objętość płynów 
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10017275 DC ryzyko hipotermii hipotermia 

10042049 DC ryzyko hipowolemii zaburzona objętość płynów 

10015133 DC ryzyko infekcji infekcja 

10037627 DC ryzyko infekcji błony śluzowej jamy ustnej ryzyko infekcji 

10041807 DC ryzyko infekcji krzyżowej infekcja krzyżowa 

10032372 DC ryzyko infekcji oka ryzyko infekcji 

10047213 DC Ryzyko izolacji społecznej Izolacja społeczna 

10023239 DC ryzyko komplikacji podczas czynności porodowej komplikacja 

10023241 DC ryzyko komplikacji podczas porodu dziecka komplikacja 

10023256 DC ryzyko komplikacji poporodowych komplikacja 

10023218 DC ryzyko komplikacji porodowych komplikacja 

10040593 F ryzyko komplikacji skórnych w okolicy stomii komplikacja 

10023202 DC 
ryzyko komplikacji spowodowanych stosowaniem środków 
antykoncepcyjnych komplikacja 

10040457 DC ryzyko komplikacji stomii komplikacja związana ze stomią 

10023225 DC ryzyko komplikacji w okresie ciąży komplikacja 

10041296 DC ryzyko komplikacji związanych z opieką zdrowotną komplikacja związane z opieką zdrowotną 

10021774 DC ryzyko konfliktowych przekonań religijnych negatywne przekonania religijne 

10017268 DC ryzyko krwotoku krwotok 

10025471 DC ryzyko nadmiernego odżywienia ryzyko zaburzonego odżywienia 

10015114 DC ryzyko nadmiernego przyjmowania pokarmów przyjmowanie pokarmu 

10026848 DC ryzyko nagłej inkontynencji moczu nagła inkontynencja  moczu 

10015339 DC ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej niemowlęcia nagła śmierć łóżeczkowa 

10023803 DC ryzyko naruszenia godności naruszona godność 

10032329 DC ryzyko nastroju depresyjnego nastrój depresyjny 

10032338 DC ryzyko nastroju depresyjnego po porodzie ryzyko nastroju depresyjnego 

10040945 DC ryzyko negatywnej jakości życia jakość życia 

10039865 DC 
ryzyko negatywnej odpowiedzi na leczenie bólu prowadzone 
przez pacjenta 

odpowiedź na leczenie bólu kontrolowane 
przez pacjenta 

10039877 DC 
ryzyko negatywnej odpowiedzi na leczenie bólu prowadzone 
przez pielęgniarkę 

odpowiedź na leczenie bólu kontrolowane 
przez pacjenta 

10023182 DC ryzyko niechcianej ciąży niechciana ciąża 

10037586 DC ryzyko niedowagi niedowaga 

10017281 DC ryzyko nieefektywnej perfuzji tkanek perfuzja tkankowa 

10042737 DC ryzyko niepożądanej  interakcji leku niepożądana interakcja leku 

10015011 DC ryzyko nietolerancji aktywności nietolerancja aktywności 

10015105 DC ryzyko nieużywania nieużywanie 

10027337 DC ryzyko odleżyny odleżyna 

10015259 DC ryzyko odpowiedzi postraumatycznej odpowiedź na traumę 

10041895 DC ryzyko odwodnienia odwodnienie 

10034935 DC ryzyko opóźnionego wzrostu opóźniony wzrost 

10023874 DC ryzyko ostrego splątania ryzyko splątania 

10042666 DC ryzyko owrzodzenia stopy cukrzycowej owrzodzenie stopy cukrzycowej 

10027453 DC ryzyko polipragmazji polipragmazja 

10022487 DC ryzyko przemocy przemoc 

10015356 DC ryzyko samobójstwa samobójstwo 

10015318 DC ryzyko samookaleczenia samookaleczenie 

10015179 DC ryzyko samotności samotność 

10023050 DC ryzyko splątania splątanie 

10027787 DC ryzyko stresu u opiekuna stres opiekuna 

10015292 DC ryzyko stresu związanego z relokacją stres związany z relokacją 

10015180 DC ryzyko sytuacyjnego niskiego poczucia własnej wartości niskie poczucie własnej wartości 

10015360 DC ryzyko traumy trauma 

10027411 DC ryzyko ucieczki ucieczka 

10015341 DC ryzyko uduszenia się duszenie się 

10015122 DC ryzyko upadku upadek 

10015146 DC ryzyko urazu uraz 

10015263 DC ryzyko urazu  podczas pozycjonowania okołooperacyjnego 
uraz  podczas pozycjonowania 
okołooperacyjnego 

10023107 DC ryzyko urazu okołooperacyjnego uraz 

10046449 DC ryzyko urazu popromiennego uraz popromienny 

10032408 DC ryzyko urazu spowodowanego przemieszczaniem uraz podczas przemieszczania 

10032355 DC ryzyko urazu środowiskowego uraz środowiskowy 

10038521 DC ryzyko urazu w wyniku upadku uraz w wyniku upadku 

10015325 DC ryzyko utrzymującego się stresu duchowego stres duchowy 

10041587 DC ryzyko wymiotów wymioty 

10046420 DC ryzyko zaburzeń rozwoju płodu rozwój płodu 
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10015228 DC ryzyko zaburzenia funkcji obwodowej nerwowo-naczyniowej zaburzony proces nerwowo-naczyniowy 

10037314 DC ryzyko zaburzenia funkcji serca zaburzony proces serca 

10037333 DC ryzyko zaburzenia funkcji układu nerwowego proces układu nerwowego 

10037346 DC ryzyko zaburzenia funkcji układu oddechowego zaburzony proces układu oddechowego 

10015237 DC ryzyko zaburzenia integralności skóry integralność skóry 

10015198 DC ryzyko zaburzenia zdolności do sprawowania opieki rodzicielskiej zdolność sprawowania opieki rodzicielskiej 

10023013 DC ryzyko zaburzonego odżywiania odżywianie 

10037230 DC ryzyko zaburzonego radzenia sobie zaburzony proces  radzenia sobie 

10032364 DC ryzyko zaburzonego radzenia sobie rodziny proces radzenia sobie rodziny 

10032317 DC ryzyko zaburzonego rozwoju dziecka rozwój dziecka 

10033375 DC ryzyko zaburzonego rozwoju niemowlęcia rozwój niemowlęcia 

10037615 DC ryzyko zaburzonego snu proces snu 

10037224 DC ryzyko zaburzonego statusu odżywienia zaburzony status odżywienia 

10038424 DC ryzyko zaburzonego statusu psychologicznego status psychologiczny 

10023176 DC ryzyko zaburzonej funkcji rozrodczej zaburzony proces układu rozrodczego 

10045453 DC ryzyko zaburzonej funkcji układu moczowego zaburzony proces układu moczowego 

10046431 DC ryzyko zaburzonej funkcji układu pokarmowego zaburzony proces układu pokarmowego 

10015244 DC ryzyko zaburzonej termoregulacji zaburzona termoregulacja 

10027235 DC ryzyko zaburzonej więzi opiekuna z dzieckiem więzi opiekuna z dzieckiem 

10027203 DC ryzyko zaburzonej więzi rodzica z dzieckiem więź rodzica z dzieckiem 

10032270 DC ryzyko zaburzonej zdolności do wykonywania opieki zdolność wykonywania opieki 

10041685 DC ryzyko zaburzonych wyników szkolnych wyniki szkolne 

10015302 DC ryzyko zachowań autodestrukcyjnych zachowanie autodestrukcyjne 

10027509 DC ryzyko zakrzepicy żył głębokich zakrzepica żył głębokich 

10021735 DC ryzyko żalu dysfunkcyjnego żal 

10015053 DC ryzyko zaparcia zaparcie 

10044009 F ryzyko zarażenia proces patologiczny 

10015271 DC ryzyko zatrucia zatrucie 

10015082 DC ryzyko zdezorganizowanego zachowania niemowlęcia zachowanie zdezorganizowane 

10038756 F rzucenie palenia bez używania tytoniu 

10016511 L sala wybudzeń oddział opieki zdrowotnej 

10019072 F samobójstwo 

zachowanie autodestrukcyjne: wykonywanie 
działań samobójczych, które prowadzą do 
śmierci 

10017769 F samodzielna higiena higiena 

10017753 F samodzielne dbanie o siebie dbanie 

10017730 F samodzielne jedzenie karmienie 

10017814 F samodzielne korzystanie z toalety korzystanie z toalety 

10017833 F samodzielne obracanie się 

obracanie: przesuwanie i zmiana pozycji ciała 
z jednego boku na drugi lub z brzucha na 
plecy 

10017822 F samodzielne przemieszczanie przemieszczanie 

10017748 F samodzielne ubieranie lub rozbieranie ubieranie lub rozbieranie 

10046844 F samodzielne zarządzanie chorobą aktywność wykonywana samodzielnie 

10035255 F samodzielne zarządzanie ryzykiem choroby samodzielne zarządzanie chorobą 

10017690 F samokontola 

wola: dyspozycja do zatroszczenia się o to, co 
jest potrzebne do utrzymania siebie, nie 
poddawania się, dawania sobie rady z 
podstawowymi, indywidualnymi i intymnymi 
potrzebami, i aktywnościami życiowymi 

10001623 DC samookaleczenie samookaleczenie 

10017795 F samookaleczenie 

zachowanie autodestrukcyjne: obrażenie nie 
śmiertelne zadane samemu sobie, które 
wywołuje uszkodzenie tkanek, jak: cięcia i 
oparzenia w celu zranienia siebie lub 
zmniejszenia niepokoju 

10017661 F samoopieka 

aktywność wykonywana samodzielnie: 
dbanie o środki potrzebne do utrzymania się, 
normalnego funkcjonowania i zaspokojenia 
podstawowych indywidualnych i intymnych 
potrzeb oraz czynności codziennego życia 

10032742 F samoopieka skóry samoopieka 

10024911 F samoskuteczność przekonanie 

10025672 DC samoskuteczność samoskuteczność 

10029446 DC samoświadomość samoświadomość 

10017642 F samoświadomość 

świadomość: realizacja dyspozycji osoby do 
działania lub zaprzestania działania np. 
pierwszy powód do działania 
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10017688 F samoświadomość publiczna 

zaburzone przekonania: opinia o sobie 
samym, jako osobie odrębnej i różnej od 
innych, w ustalonych granicach, będącej 
jednostką z doświadczeniami, pragnieniami i 
działaniami 

10018176 C samotnie wychowujący rodzic 

rodzina: składająca się z ojca albo matki lub 
jednego opiekuna i jednego lub większej 
liczby dzieci albo innych podopiecznych 

10011417 F samotność 

emocja negatywna: poczucie braku 
przynależności, izolacji emocjonalnej, 
poczucie wykluczenia, poczucie melancholii i 
smutku, związane z brakiem towarzyszy, 
sympatii i przyjaźni, z towarzyszącymi 
poczuciem bezsensu, pustki, zamknięciem w 
sobie i niską samooceną 

10013044 L sąsiedztwo struktura społeczna 

10030845 F saturacja krwi tlenem status 

10040118 DC satysfacja z zarządzania bólem satysfacja z zarządzania bólem 

10011747 F satysfakcja małżeńska 

status: stałe spełnianie dążeń, zaspokajanie 
potrzeb emocjonalnych lub wywiązywanie się 
z obowiązków małżeńskich 

10040092 F satysfakcja z opieki zdrowotnej status 

10040102 F satysfakcja z zarządzania bólem satysfakcja z opieki zdrowotnej 

10040881 DC satysfakcja z opieki zdrowotnej satysfakcja z opieki zdrowotnej 

10025382 F satysfakcja zawodowa status 

10018021 L schronisko dom stałego pobytu 

10004245 L ściana klatki piersiowej obszar ciała 

10040156 F sedacja status 

10040160 DC sedowany (znieczulony) sedacja 

10041399 F sen 

proces ciała: powtarzające się upośledzenie 
aktywności ciała, odznaczające się 
zaburzeniami świadomości i nieświadomością 
oraz nieświadomym upośledzeniem 
metabolizmu, brakiem ruchomości, 
ograniczeniem czynności ciała, ograniczoną, 
a jednocześnie niemożliwą do szybkiego 
przywrócenia wrażliwością na bodźce 
zewnętrzne 

10008822 L serce element układu sercowo-naczyniowego 

10018195 F siadanie 

obniżenie: przesuwanie i zmiana pozycji ciała 
do pozycji siedzącej z pozycji stojącej lub 
leżącej 

10013118 A sieć współpracy 

zachowanie interaktywne: działania kreujące 
wsparcie wykorzystujące systemy połączeń w 
celu wymiany informacji, komunikowania się, 
zawierania umów i wymiany doświadczeń 
między jednostkami 

10021109 F siła woli 

wola: dyspozycje do dalszego wykonywania 
lub zaprzestania działań, kontrolowania lub 
niekontrolowania impulsów, mając na 
uwadze postawę i chęci, intencje i skłonności 

10021653 C siostra rodzeństwo 

10018239 L skóra 

element układu pokrywającego: giętka 
wytrzymała zewnętrzna osłona ciała 
zawierająca keratynę, określana w 
kategoriach elastyczności, tekstury, grubości, 
o jej dobrym stanie świadczy brak naruszeń 
ciągłości jej powłoki, odpowiedni stopień 
nawilżenia, gładkość, umiarkowana 
temperatura 

10040517 F skóra w okolicy stomii skóra 

10017585 A skrining 

badanie: rozróżnienie osób, które cierpią na 
określoną chorobę lub przypadłość od osób 
wolnych od tej choroby lub przypadłości 

10041231 A skrining  gruźlicy skrining 

10017592 IC skrining  nadużywania substancji skrining 

10045022 IC skrining depresji skrining 

10038584 IC skrining gruźlicy skrining 

10017571 IC skrining nadużywania skrining 
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10045476 IC skrining nadużywania alkoholu skrining 

10046496 IC skrining nadużywania specyfików skrining 

10035199 IC skrining niemowlęcia przed wypisem skrining 

10038578 IC skrining nowotworu skrining 

10041249 A skrining nowotworu skrining 

10032726 IC skrining pacjenta skrining 

10032695 IC skrining rozwoju dziecka skrining 

10032719 IC skrining rozwoju niemowlęcia skrining 

10032703 IC skrining słuchu skrining 

10038836 IC skrining używania tytoniu skrining 

10032735 IC skrining wzroku skrining 

10020523 F skurcz macicy 

proces układu rozrodczego: rytmiczne i 
bolesne skracanie się mięśni górnej części 
macicy podczas porodu, rozpoczyna się 
łagodnie i stopniowo narasta; zachodzi nawet 
co dwie minuty i może trwać powyżej 
minuty, służy do zmniejszenia rozmiarów i 
całkowitego rozszerzenia macicy, aby ułatwić 
poród płodu 

10011953 F skurcz menstruacyjny 

ból trzewny: doznanie bólu wywołane 
spazmatycznymi skurczami mięśni macicy, 
doznanie bólu zazwyczaj określane jako 
nawracające skurczowe zwężenia, tętniące z 
uczuciem niepokoju w brzuchu i lędźwiowo-
krzyżowej części pleców 

10046703 F skurcz mięśni ból mięśniowo-szkieletowy 

10046719 DC skurcz mięśni nóg skurcz mięśni 

10043969 DC skurcze macicy w granicach normy skurcz macicy 

10043042 DC słaba sprawność rąk 
zdolność wykonywania funkcji 
zręcznościowych 

10022867 DC słaba wola zaburzona wola 

10019967 A śledzenie 

identyfikowanie: obserwowanie, odkrywanie 
lub znajdowanie śladów lub oznak obecności 
kogoś lub czegoś poprzez dochodzenie 

10017456 L ślinianka 

element układu pokarmowego: jedna z 
trzech par gruczołów wydzielających płyn 
surowiczy i śluz do jamy ustnej dla ułatwienia 
procesu trawienia 

10008814 F słuch 

percepcja sensoryczna: zdolność słyszenia w 
wyniku reakcji organów słuchowych na 
bodźce, zdolność słyszenia 

10011383 A słuchanie 

komunikacja: podejmowanie wysiłku aby 
usłyszeć innych, uważne przysłuchiwanie się 
co inni mówią, zwracanie uwagi i 
odpowiadanie im 

10019458 F smak 

percepcja sensoryczna: zdolność odczuwania 
smaków w wyniku reakcji organów 
smakowych na bodźce, zdolność odczuwania 
smaku jedzenia i picia 

10011192 F śmiech 

komunikacja: proces polegający na 
wykorzystywaniu mimiki twarzy i ekspresji 
werbalnej dla zidentyfikowania uczuć radości, 
rozbawienia 

10005560 F śmierć zdarzenie lub epizod 

10017418 F smutek 
emocja negatywna: uczucie złego nastroju i 
melancholii wraz z brakiem energii 

10040662 DC smutek smutek 

10018391 F socjalizacja 

zachowanie interaktywne: wzajemna 
wymiana społeczna, uczestnictwo w 
aktywnościach społecznych 

10008313 F sok żołądkowy wydzielina 

10018520 F spastyczność 

zaburzony proces układu mięśniowo-
szkieletowego: niekontrolowany skurcz 
mięśni szkieletowych, zwiększone napięcie 
mięśni, sztywność mięśni i niezborność 
ruchów 

10039590 M specjalista leczenia bólu usługodawca 

10006314 M specyfik materiał 
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10004629 F śpiączka 

zaburzona świadomość: głęboki stan 
nieprzytomności bez reakcji fizjologicznych, 
m.in. reakcji bólowych 

10023633 DC splątanie splątanie 

10004947 F splątanie 

zniekształcone myślenie: zaburzenia pamięci 
z brakiem rozeznania w relacjach czasowych, 
przestrzennych, zależnościach 
międzyludzkich 

10000522 DC splątanie chroniczne splątanie 

10000449 DC splątanie ostre splątanie 

10021761 DC spływanie wydzieliny do nosogardła spływanie wydzieliny do nosogardła 

10022223 F spływanie wydzieliny do nosogardła zaburzony proces układu oddechowego 

10018362 F spójność społeczna 
proces społeczny: proces lub działanie w celu 
bycia razem 

10004968 L spojówka element układu sensorycznego 

10004733 C społeczność 

grupa: istoty ludzkie jako jednostka społeczna 
lub zbiór ludzi połączonych wspólnotą 
miejsca, okoliczności lub interesów 

10001870 C społeczność nastolatków grupa: członkowie grupy są nastolatkami 

10004189 A sprawdzanie 
obserwacja: ustalenie poprawności, precyzji, 
jakości lub okoliczności czegoś 

10030924 IC sprawdzanie bezpieczeństwa urządzenia sprawdzanie 

10030907 IC sprawdzanie techniki inhalacji sprawdzanie 

10030911 IC sprawdzanie tożsamości pacjenta sprawdzanie 

10004002 F sprawowanie opieki 
doglądanie: zapewnianie opieki, kiedy jest 
potrzebna 

10035388 A sprawowanie opieki przez opiekuna działanie 

10018701 M spray materiał 

10004444 A sprzątanie 
wykonywanie: usuwanie brudu lub substancji 
zanieczyszczających, utylizacja odpadów 

10025428 F środek antykoncepcyjny byt 

10008983 M środek hemostatyczny substancja chemiczna 

10017439 A środki bezpieczeństwa 

ochrona: wykonywanie działań 
ukierunkowanych na zapobieganie i unikanie 
wypadków, które powodują uszkodzenia i 
krzywdy, ich unikanie, wykonywanie działań 
skierowanych na utrzymywanie 
bezpieczeństwa środowiskowego, 
związanych z użyciem urządzeń ochronnych 
takich jak rękawice i kask 

10012022 L środkowy pozycja niższa, wyższa 

10019001 F ssanie 

jedzenie lub picie: nabieranie płynów do 
jamy ustnej za pomocą mięśni warg i języka, 
np. czerpanie mleka z piersi lub płynu ze 
smoczka butelki niemowlęcej 

10018729 A stabilizowanie 
utrzymywanie: czynienie mało 
prawdopodobnym, że coś się zmieni 

10018786 J stan właściwość 

10011706 F stan maniakalny 

zaburzony status neurologiczny: stan 
emocjonalny pełen pozytywnego poczucia 
żywotności, zaprzeczenia troskom i utraty 
zahamowań; osoba w tym stanie doznaje 
egzaltacji ego, poczucia spełnienia, 
rozbawienia, staje się gadatliwa, 
hiperaktywna, doświadcza narastającego 
pobudzenia psychoruchowego, ma gonitwę 
myśli 

10013305 J stan normalności stan: zgodność z normą lub standardem 

10015506 J stan przepisania stan przepisania recepty 

10015534 J stan przepisania recepty stan 

10000420 J stan rzeczywisty 
możliwość: istnienie faktyczne lub 
rzeczywiste 

10036287 F starzenie się proces ciała 

10018793 F status 
właściwość: kondycja osoby w odniesieniu do 
innych, względna pozycja osoby 

10018614 F status duchowy status 

10031299 F status finansowy status 

10014546 F status fizjologiczny status 

10035201 F status immunizacji status 
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10044225 F status jamy ustnej status układu pokarmowego 

10027681 F status jelit status 

10003927 F status kardiologiczny status 

10013141 F status neurologiczny status 

10016962 F status oddychania status 

10013419 F status odżywienia 

status: masa ciała uwarunkowana 
przyjmowaniem pożywienia i specyficznych 
produktów odżywczych, szacowana w 
odniesieniu do wzrostu, budowy ciała i wieku 

10019750 F status perfuzji tkanek status 

10014960 F status pozytywny status 

10015988 F status psychologiczny status 

10032624 F status relacji międzyludzkiej status 

10033946 F status sercowo-naczyniowy status 

10018410 F status społeczny status 

10033979 F status układu endokrynnego status 

10034292 F status układu mięśniowo-szkieletowego status 

10026766 F status układu moczowego status 

10034133 F status układu moczowo-płciowego status 

10034122 F status układu pokarmowego status 

10031210 F status zatrudnienia status 

10010968 L staw element układu mięśniowo-szkieletowego 

10009024 L staw biodrowy staw 

10011003 L staw kolanowy staw 

10006593 L staw łokciowy staw 

10002354 L staw skokowy staw 

10018755 F stawanie 
podnoszenie: przesuwanie i zmiana pozycji 
ciała do pozycji stojącej 

10018826 A sterylizowanie oczyszczanie: usuwanie mikroorganizmów 

10005161 F stłuczenie 
rana traumatyczna: siniak na skórze lub w 
leżących poniżej tkankach 

10018857 L stomia otwór ciała 

10008155 L stopa obszar ciała 

10011320 F stopa ubóstwa 

wskaźnik: względny wskaźnik liczby członków 
społeczności lokalnej lub społeczeństwa, 
którzy nie mają środków finansowych i 
materialnych, potrzebnych do osiągnięcia 
oczekiwanego poziomu podstawowych 
potrzeb 

10005663 J stopień status 

10003511 F stopnie temperatury ciała temperatura ciała 

10040540 M stopniowe rozluźnianie mięśni technika relaksacyjna 

10043543 IC stosowanie techniki treningu jelit technika treningu jelit 

10045219 IC stosowanie techniki treningu pęcherza technika treningu pęcherza 

10050299 IC Stosowanie techniki uspokajania Technika uspokajania 

10007738 F strach 

emocja negatywna: poczucie zagrożenia, 
niebezpieczeństwa lub utrzymujący się stres 
wywołany znanymi lub nieznanymi 
przyczynami, czasami związany z fizjologiczną 
reakcją „walcz lub uciekaj” 

10000703 DC strach strach 

10026594 F strach przed byciem ciężarem dla innych strach 

10041671 DC strach przed byciem ciężarem dla innych strach przed byciem ciężarem dla innych 

10043214 F strach przed efektami ubocznymi leku strach 

10043222 DC strach przed efektami ubocznymi leku strach przed efektami ubocznymi leku 

10037810 F strach przed porzuceniem strach 

10037823 DC strach przed porzuceniem strach przed porzuceniem 

10026541 F strach przed śmiercią strach 

10037834 DC strach przed śmiercią strach przed śmiercią 

10041709 F strach przed zarażeniem strach 

10037921 DC strach przed zarażeniem strach przed zakażeniem 

10020318 F strajk nieoficjalny 

konflikt w miejscu pracy: konflikt niezgodny z 
porozumieniem zbiorowym w celu uzyskania 
lepszych warunków pracy; zwykle poprzez 
odmowę kontynuowania pracy 
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10013643 F strajk oficjalny 

konflikt w miejscu pracy: konflikt zgodnie z 
układem zbiorowym w celu uzyskania 
lepszych warunków pracy; zwykle poprzez 
odmowę kontynuowania pracy 

10018888 F stres 

zaburzony status: uczucie napięcia i 
niepokoju zaburzające prawidłowe 
funkcjonowanie w wymiarze fizycznym i 
umysłowym, poczucie dyskomfortu, związane 
z przykrymi doświadczeniami, bólem, 
zmęczeniem fizycznym i psychicznym, 
zaburzeniami statusu fizycznego i 
psychicznego jednostki 

10024775 F stres opiekuna stres 

10027773 DC stres opiekuna stres opiekuna 

10001385 DC stres rodzicielski stres 

10021788 DC stres związany z relokacją stres związany z relokacją 

10016744 F stres związany z relokacją 

zaburzona odpowiedź psychologiczna: 
zdolność zarządzania fizjologicznymi i 
psychologicznymi zaburzeniami wynikającymi 
ze zmiany otoczenia 

10018916 L struktura byt 

10018900 L struktura ciała struktura 

10016096 F struktura psychospołeczna struktura społeczna 

10018423 L struktura społeczna artefakt 

10019399 M strzykawka urządzenie do transportu 

10018937 F stupor 
zaburzona świadomość: stan głębokiego snu 
z zachowaniem reakcji na ból 

10022782 DC stygmatyzacja stygmatyzacja 

10018835 F stygmatyzacja 

zaburzone przekonania: praktyka związana z 
hańbą lub wstydem wobec innych z powodu 
istniejących czynników wyróżniających; 
często związane z chorobą psychiczną, 
niepełnosprawnością fizyczną, religią lub 
zachowaniami przestępczymi w przeszłości 

10018842 A stymulowanie 
wykonywanie: wzbudzanie lub pobudzanie 
czegoś 

10003479 F substancja ciała materiał 

10013398 M substancja odżywcza materiał 

10006351 F sucha błona śluzowa 

zaburzona funkcja błony śluzowej: 
zmniejszone nawilżenie z powodu 
odwodnienia lub choroby 

10047073 DC Sucha skóra Sucha skóra 

10006367 F sucha skóra 

zaburzenia skóry: szorstki, złuszczony 
naskórek narażony na ryzyko pękania, 
zwłaszcza na dłoniach, stopach i na skórze 
pokrywających wystające kości 

10037016 M suplement diety substancja odżywcza 

10006305 F susza 
katastrofa naturalna: długotrwała susza, brak 
deszczu 

10010934 F świąd 

zaburzona percepcja: doznanie drażniącego 
mrowienia powierzchni skóry, powodujące 
impuls podrapania skóry lub owłosionej skóry 
głowy 

10003083 F świadomość funkcje poznawcze 

10029467 DC świadomość objawów samoświadomość 

10019086 F światło słoneczne 

promieniowanie: źródło światła, ciepła i 
energii potrzebnej życiu w układzie 
słonecznym, ma wpływ na życie i rozwój istot 
ludzkich 

10030128 DC świszczenie świszczenie 

10033334 F świszczenie zaburzony proces układu oddechowego 

10002116 M system alarmowy urządzenie do komunikacji 

10018202 T sytuacja proces 

10000844 DC sytuacyjne niskie poczucie własnej wartości niskie poczucie własnej wartości 

10010947 L szczęka obszar ciała 

10020552 A szczepienie 

wykonywanie: wprowadzenie antygenu w 
celu zwiększenia odporności jednostek  i ich 
ochrony przed specyficzną chorobą, jak 
również sam proces podawania szczepionki 
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10020568 M szczepionka substancja chemiczna 

10019853 M szczoteczka do zębów urządzenie do dbania o siebie 

10003728 M szczotka urządzenie do dbania o siebie 

10003737 A szczotkowanie 

dbanie o siebie: czesanie włosów lub 
czyszczenie skóry szczotką lub czyszczenie 
zębów szczoteczką do zębów 

10019323 M szew urządzenie chirurgiczne 

10008473 M szklane oko urządzenie protetyczne 

10005040 M szkło kontaktowe urządzenie ortotyczne 

10017537 L szkoła 

struktura społeczna: struktura 
zaprojektowana i zbudowana jako placówka 
oświatowa i szkoleniowa 

10006689 L szkoła podstawowa szkoła 

10009011 L szkoła średnia szkoła 

10020007 A szkolenie 
instruowanie: rozwijanie umiejętności kogoś 
lub funkcji czegoś 

10017619 A szorowanie 
oczyszczanie: intensywne pocieranie, 
szczególnie za pomocą twardej szczotki 

10009114 L szpital placówka ochrony zdrowia 

10032871 IC szycie rany zakładanie szwów 

10012476 L szyja obszar ciała 

10018633 M szyna urządzenie unieruchamiające 

10019404 F tabu 

przekonanie: zakaz stosowania, kojarzenia 
czegoś lub wspominania o tym; często 
związane z unikaniem specyficznych 
pokarmów lub zachowań 

10019415 F tachykardia 

arytmia: szybka akcja serca, nienaturalnie 
szybkie tętno powyżej 100 uderzeń  na 
minutę  u dorosłego człowieka 

10027288 DC tachykardia tachykardia 

10019443 M tampon urządzenie absorbujące lub zbierające 

10019922 L tchawica element układu oddechowego 

10019525 M technika leczenie 

10035357 M technika „skóra do skóry” technika 

10002639 M technika aseptyczna technika 

10003264 M technika Biofeedbacku technika Feedbacku 

10002222 M technika chodzenia 
technika: zmiana pozycji własnego ciała i jego 
przemieszczanie z jednego miejsca w inne 

10012300 M technika ćwiczenia mięśni lub stawów technika 

10005905 M technika dializowania technika administrowania lekiem 

10010189 M technika infuzji technika administrowania lekiem 

10010209 M technika inhalacji technika 

10010278 M technika iniekcji technika administrowania lekiem 

10024090 M technika iniekcji podskórnej technika iniekcji 

10010471 M technika interakcyjna technika 

10010865 M technika inwazyjna technika 

10037380 M technika izolacji technika 

10007819 M technika karmienia technika 

10036195 M technika obniżania napięcia technika 

10003684 M technika oddychania technika oddychania lub kasłania 

10003666 M technika oddychania lub kasłania technika 

10043591 M technika odklinowania technika 

10006102 M technika odwracania uwagi technika 

10011911 M technika pamięciowa technika 

10006322 M technika podawania leku technika 

10019352 M technika połykania technika 

10014774 M technika pozycjonowania technika 

10020167 M technika pozycjonowania wg. Trendelenburga technika 

10020048 M technika przemieszczania technika 

10041142 IC 
technika przemieszczania z wykorzystaniem urządzenia 
podnoszącego stosowanie techniki przemieszczania 

10038794 M technika redukcji ryzyka technika 

10016700 M technika relaksacyjna technika 

10017674 M technika samodzielnego cewnikowania technika 

10008965 M technika tamowania krwawienia technika 

10003031 M technika treningu autogennego 
technika: samodzielne osiąganie relaksacji 
poprzez autosugestię 

10018554 M technika treningu mowy technika 
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10003286 M technika treningu pęcherza moczowego technika 

10003609 M technika treningu wypróżnień technika 

10009957 M technika treningu zapobiegania inkontynencji technika 

10007772 M technika udzielania informacji zwrotnej technika 

10003839 M technika uspokajania technika 

10037398 IC technika utrzymywania izolacji utrzymywanie 

10008571 M technika wizualizacji technika 

10038634 M technika wywiad motywujący technika 

10038675 M technika zarządzania stresem technika 

10024866 F techniki adaptacji w deficycie sensorycznym adaptacja 

10019539 M telefon urządzenie do komunikacji 

10019541 M telewizor urządzenie do komunikacji 

10019556 F temperatura wymiar fizyczny 

10003507 F temperatura ciała 
temperatura: wewnętrzna ciepłota ciała 
związana z metabolizmem ciała 

10027652 DC temperatura ciała w granicach normy temperatura ciała 

10019560 F tendencja status 

10019573 F tendencja do błąkania tendencja 

10001675 DC tendencja do błąkania tendencja do błąkania 

10026628 M terapeuta zajęciowy usługodawca 

10019628 M terapia zbiór działań 

10042621 M terapia akupresurą terapia 

10042632 IC terapia akupresurą terapia akupresurą 

10030464 M terapia antykoagulacyjna terapia 

10010808 M terapia dożylna terapia 

10031193 M terapia elektrolitowa terapia 

10039324 IC terapia elektrolitowa terapia elektrolitowa 

10036111 M terapia elektrowstrząsowa terapia 

10008559 M terapia grupowa terapia 

10010191 M terapia infuzyjna terapia 

10010213 M terapia inhalacją terapia 

10044819 IC terapia inhalacją terapia inhalacją 

10005399 M terapia kryzysowa terapia 

10041766 M terapia masażem terapia 

10039189 IC terapia masażem terapia masażem 

10012067 M terapia Milieu terapia 

10050252 IC Terapia Milieu Terapia Milieu 

10037085 M terapia oddechowa terapia 

10026637 M terapia odwracająca uwagę terapia 

10039348 IC terapia odwracająca uwagę terapia odwracająca uwagę 

10031321 M terapia płynami terapia 

10039330 IC terapia płynami terapia płynami 

10039284 IC terapia przeciwzakrzepowa terapia przeciwzakrzepowa 

10039297 M terapia relaksacyjna terapia 

10039191 IC terapia relaksacyjna terapia relaksacyjna 

10016759 M terapia reminiscencyjna terapia 

10007667 M terapia rodzinna terapia 

10009244 M terapia śmiechem terapia 

10039353 IC terapia śmiechem terapia śmiechem 

10041778 M terapia światłem terapia 

10035152 IC terapia światłem terapia światłem 

10002618 M terapia sztuką terapia 

10039162 IC terapia sztuką terapia sztuką 

10039369 IC terapia tlenem terapia tlenem 

10039143 IC terapia tradycyjna terapia tradycyjna 

10019998 M terapia tradycyjna 

terapia: właściwe danej kulturze praktyki 
dotyczące zdrowia oparte na tradycji, 
wyznaniu, wierzeniach przodków i/lub 
przewodnikach duchowych; różne 
przekonania dotyczące przyczyn choroby; 
wykorzystywanie pierwotnych metod 
diagnostyki i leczenia, o charakterze 
naturalnym, duchowym, fizycznym lub 
metafizycznym; praktyki mogą mieć 
charakter leczniczy, zapobiegawczy, 
ochronny lub rehabilitacyjny 

10044755 M terapia trakcyjna terapia 

10044764 IC terapia trakcyjna terapia trakcyjna 
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10046197 M terapia w przemocy domowej terapia 

10032774 M terapia w rzucaniu palenia terapia 

10019135 M terapia w grupie wsparcia terapia grupowa 

10044963 IC terapia w przypadku przemocy ze strony bliskiego partnera 
terapia w przypadku przemocy ze strony 
bliskiego partnera 

10026644 M terapia walidacyjna terapia 

10039382 IC terapia walidacyjna terapia walidacyjna 

10041086 IC terapia wspomagająca rzucenie palenia terapia wspomagająca rzucenie palenia 

10039376 IC terapia wspomnieniami terapia wspomnieniami 

10002349 M terapia z udziałem zwierząt terapia 

10002878 M terapia z wykorzystaniem urządzenia wspomagającego terapia 

10039158 IC terapia z wykorzystaniem urządzenia wspomagającego 
terapia z wykorzystaniem urządzenia 
wspomagającego 

10014676 M terapia zabawą terapia 

10039629 IC terapia zabawą terapia zabawą 

10000412 M terapia zajęciowa terapia 

10041750 M terapia zarządzania gniewem terapia 

10036260 IC terapia zarządzania gniewem terapia zarządzania gniewem 

10013442 M terapia żywieniowa terapia 

10015581 T teraźniejszość punkt w czasie lub przedział czasowy 

10019644 F termoregulacja 

proces układu regulacyjnego: kontrola 
fizjologicznych mechanizmów wytwarzania i 
utraty ciepła, kierowanych przez podwzgórze, 
przebiegająca za pośrednictwem skóry i 
temperatury ciała 

10031138 F test diagnostyczny zdarzenie lub epizod 

10019594 A testowanie 
ewaluacja: wypróbowywanie lub poddawanie 
czegoś lub kogoś próbie 

10031140 IC testowanie diagnostyczne działanie 

10002562 L tętnica naczynie krwionośne 

10016123 L tętnica płucna tętnica 

10030504 F tętniczy przepływ krwi wskaźnik przepływu krwi 

10016134 F tętno wskaźnik 

10014215 F tętno na tętnicy grzbietowej stopy tętno 

10016255 F tętno na tętnicy promieniowej tętno 

10017500 F tkanka bliznowata 

tkanka ciała: tkanka o bladym zabarwieniu, 
obkurczona, twarda, pozbawiona naczyń 
krwionośnych, o obniżonej elastyczności 
skóry, umiejscowiona na powierzchni ciała  
związana z wcześniejszym przerwaniem skóry 
i procesem gojenia 

10003524 F tkanka ciała substancja ciała 

10018481 F tkanka miękka tkanka ciała 

10018971 L tkanka podskórna element układu pokrywającego 

10007729 F tkanka tłuszczowa tkanka ciała 

10046676 DC tkliwość piersi ból piersi 

10013921 M tlenoterapia terapia 

10019174 A tłumienie 
przerywanie: kończenie czynności lub 
istnienia czegoś 

10024878 F tolerancja aktywności ruchowej pozytywny status 

10036362 F tolerancja diety pozytywny status 

10036370 DC tolerancja diety tolerancja diety 

10019869 F tornado 

katastrofa naturalna: gwałtowny, wirujący 
wiatr, któremu towarzyszy obracająca się 
szybko chmura o kształcie lejka, zazwyczaj 
niszcząca wszystko, co napotka na swej 
wąskiej drodze, zaburzając życie i rozwój istot 
ludzkich 

10042609 A towarzyszenie wykonywanie 

10042613 IC towarzyszenie pacjentowi towarzyszenie 

10009715 F tożsamość status 

10014412 F tożsamość osobowa 

wizerunek własny: zbiór idei, uczuć i postaw 
dotyczących własnej tożsamości, wartości, 
zdolności, ograniczeń i cudzych opinii, także 
stan bycia tożsamym w istocie, naturze i 
jakości 

10014166 F tożsamość pacjenta tożsamość 
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10008384 F tożsamość płciowa 

tożsamość osobowa: zbiór koncepcji, uczuć i 
postaw dotyczących własnej płciowości, 
uwzględniających osobiste lub wewnętrzne 
poczucie kobiecości lub męskości 

10019933 L tracheostomia stomia 

10019951 M tracheotomia zabieg chirurgiczny 

10019980 F tradycja 

przekonanie: obyczaje, zasady, rytuały, 
symbole i mity przekazywane ustnie lub w 
praktyce, które funkcjonują jako środki  do 
zachowania jedności pokoleń i historii 

10038005 F tradycje związane ze śmiercią tradycja 

10029553 F trądzik 

zaburzenia skóry: wykwit na skórze z powodu 
zapalnia gruczołów skórnych lub mieszków 
włosowych 

10020053 M transplantacja zabieg chirurgiczny 

10020076 A transportowanie 
wykonywanie: przenoszenie lub 
przemieszczanie z jednego miejsca w inne 

10020095 IC transportowanie pacjenta transportowanie 

10033190 A transportowanie urządzenia transportowanie 

10020105 F trauma proces patologiczny 

10016335 F trauma po gwałcie 

trauma: kondycja fizjologiczna i 
psychologiczna po wymuszonym kontakcie 
seksualnym 

10033142 A trening korzystania z toalety szkolenie 

10016451 M trening orientacji w rzeczywistości terapia 

10041072 IC trening orientacji w rzeczywistości terapia orientacji w rzeczywistości 

10020179 A triaż (segregacja) 

ustalanie priorytetów: ustalenie stopnia 
pilności decyzji opatrywania ran itp., ze 
względu na pilność udzielenia pomocy 

10042958 IC triażowanie (segregowanie) triażowanie (segregowanie) 

10001098 DC trudności w karmieniu piersią karmienie piersią 

10001120 DC trudności w radzeniu sobie zaburzony proces  radzenia sobie 

10040731 DC trudności w radzeniu sobie z bólem radzenie sobie z bólem 

10006490 F trzęsienie ziemi katastrofa naturalna 

10008642 A trzymanie za rękę 
dotykanie: ujęcie czyjejś dłoni, udzielanie 
osobistego wsparcia i dodanie otuchy 

10020200 F tsunami 

katastrofa naturalna: ogromna fala 
oceaniczna spowodowana podwodnym 
trzęsieniem ziemi lub wybuchem wulkanu 

10020180 L tułów obszar ciała 

10007481 L twarz obszar ciała 

10021010 T tydzień punkt w czasie lub przedział czasowy 

10014994 L tylny pozycja przednio-tylna 

10006253 A ubieranie 
osłanianie: zakładanie lub zdejmowanie 
ubrań 

10008425 A ubieranie lub rozbieranie higiena 

10031164 IC ubieranie pacjenta ubieranie 

10002589 M ubranie urządzenie osłaniające 

10006488 L ucho element układu sensorycznego 

10027407 F ucieczka zdarzenie lub epizod 

10004877 A ucisk manipulowanie: ściśnięcie czegoś razem 

10044078 IC uciskanie klatki piersiowej resuscytacja kardiologiczna 

10011246 F uczenie się 

myślenie: proces pozyskiwania wiedzy lub 
umiejętności poprzez systematyczne 
studiowanie, instruktaż, praktykę, szkolenie 
lub usługi 

10018225 F uczenie się umiejętności 

uczenie: związane z nabyciem mistrzostwa w 
praktycznych zdolnościach, związanych ze 
szkoleniem, odtwarzaniem i ćwiczeniem 

10014099 A uczestnictwo 
zachowanie interaktywne: udział w 
przedsięwzięciu, włączenie się w aktywność 

10037754 F uczestniczenie status 

10034612 A uczestniczenie w interwencji doglądanie 

10037765 F uczęszczanie do szkoły uczęszczanie 
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10008898 F udar cieplny 

zaburzona termoregulacja: niewydolność 
ośrodka termoregulacji przy ekspozycji na 
słońce lub wysoką temperaturę przez dłuższy 
czas, ograniczone pocenie się, skrajnie 
wysoka temperatura ciała, tachykardia, 
gorąca i sucha skóra, bóle głowy, rozbicie 
psychiczne, drgawki, stan nieświadomości, 
zapaść 

10009151 F uderzenie gorąca 

zaburzony proces układu rozrodczego: nagłe 
doznanie ciepła zlokalizowane w górnych 
częściach ciała, gwałtowne rozszerzenie 
naczyń, pocenie się związane ze zmianami 
endokrynnymi lub początkiem menopauzy 

10019659 L udo obszar ciała 

10002090 F udrożnienie dróg oddechowych 

proces układu oddechowego: utrzymanie 
przepływu powietrza przez jamy ustnej do 
pęcherzyków płucnych poprzez oczyszczenie 
dróg oddechowych z wydzielin i przeszkód 
znajdujących się w drogach oddechowych 

10004812 F udział społeczności 

udział: zaangażowanie w planowanie, 
organizowanie, implementowanie oraz 
rozwiązywanie problemów społeczności 

10014408 A udzielanie pozwolenia 
kontrolowanie: upoważnianie lub dawanie 
jakiejś możliwości 

10002401 A udzielanie wskazówek na przyszłość 

ukierunkowanie: nadawanie osobom 
kierunku postępowania w kwestiach 
zdrowotnych przed wystąpieniem zdarzenia 

10037670 F ujawnianie informacji o sobie 
zachowanie: ujawnianie informacji w formie 
ustnej lub pisemnej 

10008592 A ukierunkowanie 

informowanie: kierowanie kimś w 
podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii 
zdrowotnych 

10003480 F układ ciała struktura ciała 

10025041 F układ endokrynny układ ciała 

10025056 F układ immunologiczny układ ciała 

10012344 F układ mięśniowo-szkieletowy układ ciała 

10020421 F układ moczowy układ ciała 

10013085 F układ nerwowy układ ciała 

10016970 F układ oddechowy układ ciała 

10008332 F układ pokarmowy układ ciała 

10010428 F układ pokrywający 

układ ciała: pokrycie powierzchni ciała: skóra, 
naskórek, błony śluzowe, tkanki takie jak 
tkanka łączna, skóra właściwa łącznie z 
gruczołami potowymi i łojowymi, włosami i 
paznokciami, pełniąca funkcję polegającą na 
utrzymywaniu temperatury ciała, ochronie 
tkanek wewnętrznych przed uszkodzeniem 
fizycznym, inwazją bakteryjną, 
odwodnieniem i promieniowaniem, 
chłodzeniu ciała, kiedy wzrasta temperatura, 
wykrywaniu narządami zmysłów bodźców 
związanych z temperaturą, dotykiem, 
ciśnieniem i bólem, wydzielaniu, przez 
gruczoły wydzielnicze, wraz z potem 
zawartych w wodzie soli i związków 
organicznych, wydzielaniu potu i łoju, 
syntezie witaminy D oraz aktywowaniu części 
układu odpornościowego (odpowiedzialnych 
za odporność) 

10016841 F układ rozrodczy układ ciała 

10017867 F układ sensoryczny układ ciała 

10003936 F układ sercowo-naczyniowy układ ciała 

10007499 A ułatwianie 
asystowanie: uczynienie czegoś łatwiejszym 
dla kogoś 

10036304 IC ułatwianie akceptacji starzenia ułatwianie 

10024401 IC ułatwianie dostępu do leczenia ułatwianie 

10038196 IC ułatwianie komunikowania potrzeb ułatwianie 

10026616 IC ułatwianie komunikowania uczuć ułatwianie 
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10026265 IC 
ułatwianie korzystania ze zdolności do rozmowy o procesie 
umierania ułatwianie 

10026277 IC ułatwianie możliwości wykonywania roli ułatwianie 

10035958 IC ułatwianie przejścia przez żal po stracie ułatwianie 

10036273 IC ułatwianie przestrzegania reżimu ułatwianie 

10024417 IC ułatwianie regeneracji finansowej ułatwienie 

10035927 IC 
ułatwianie rodzinie możliwości  do uczestniczenia w planowaniu 
opieki ułatwianie 

10040501 IC 
ułatwianie wykorzystania zdolności do uczestniczenia 
w planowaniu opieki ułatwianie 

10035716 IC ułatwienie kontrolowania impulsów ułatwianie 

10035856 IC ułatwienie regeneracji po nadużywaniu alkoholu ułatwienie 

10035860 IC ułatwienie regeneracji po nadużywaniu specyfiku ułatwienie 

10025865 J umiarkowany dotkliwość 

10023857 F umiejętność czytania i pisania zdolność 

10006403 F umieranie 

proces ciała: stopniowe lub nagłe 
upośledzenie procesów ciała prowadzące do 
zakończenia życia 

10010324 A umieszczanie 
wykonywanie: wkładanie i/lub umieszczanie 
czegoś w części lub jamie ciała 

10009762 A unieruchamianie 
unieruchamianie: ograniczanie możliwości 
ruchu kogoś lub czegoś 

10003077 A unikanie 
prewencja: trzymanie się z daleka lub 
oddalenie się od czegoś 

10020302 L uniwersytet struktura społeczna 

10007520 F upadanie 

wykonywanie: upadek ciała z wyższego 
poziomu na niższy spowodowany 
zaburzeniem równowagi, słabością lub 
niezdolnością do udźwignięcia ciężaru i 
pozostania w pozycji wyprostowanej 

10029405 DC upadek upadek 

10007512 F upadek zdarzenie lub epizod 

10043320 F upławy substancja ciała 

10003020 A upoważnianie 
zarządzanie: wydawanie zgody, udzielanie 
pozwolenia 

10010284 F uraz trauma 

10029936 DC uraz uraz 

10004191 F uraz chemiczny uraz 

10006643 F uraz elektryczny uraz 

10029678 DC uraz fizyczny w wyniku przemocy uraz w wyniku przemocy 

10011832 F uraz mechaniczny uraz 

10014372 F uraz podczas pozycjonowania okołooperacyjnego uraz 

10023111 DC uraz podczas pozycjonowania okołooperacyjnego 
uraz podczas pozycjonowania 
okołooperacyjnego 

10030074 DC uraz podczas przemieszczania uraz podczas przemieszczania 

10031234 F uraz środowiskowy uraz 

10019637 F uraz termiczny uraz 

10011159 F uraz wskutek lasera uraz 

10016286 F uraz wskutek promieniowania uraz 

10020024 F uraz wskutek przemieszczania uraz: podczas przenoszenia 

10038513 F uraz wskutek upadku uraz 

10029530 F uraz z nadużycia uraz 

10004307 T urodzenie dziecka 
zdarzenie lub epizod: wydanie dziecka, nowej 
osoby, na świat 

10005709 F urojenia 

zaburzone przekonania: fałszywe poczucie 
realności, którego nie można zmienić 
żadnymi argumentami, perswazją, ani 
dowodami zmysłowymi 

10047002 DC Urojenie Urojenie 

10020506 L urostomia stomia 

10012120 A uruchamianie wykonywanie: czynienie czegoś ruchomym 

10008537 M urządzenia do dbania o siebie urządzenie 

10017425 M urządzenia zabezpieczające urządzenie 

10005869 M urządzenie artefakt 

10000289 M urządzenie absorbujące lub zbierające urządzenie 

10019220 M urządzenie chirurgiczne urządzenie 

10034484 M urządzenie do dostępu naczyniowego urządzenie 

10033352 M urządzenie do infuzji urządzenie 
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10003147 M urządzenie do kąpieli urządzenie 

10007803 M urządzenie do karmienia urządzenie 

10020649 M urządzenie do kompresjoterapii urządzenie 

10004714 M urządzenie do komunikowania urządzenie 

10044959 M urządzenie do mechanicznego wspomagania pracy serca urządzenie 

10019188 M urządzenie do neurostymulacji przezskórnej urządzenie 

10002734 M urządzenie do oceny urządzenie 

10019979 M urządzenie do trakcji urządzenie 

10020082 M urządzenie do transportu urządzenie 

10008867 M urządzenie grzewczo-chłodzące urządzenie 

10034244 M urządzenie inwazyjne urządzenie 

10005231 M urządzenie korekcyjne urządzenie 

10012177 M urządzenie monitorujące urządzenie 

10005306 M urządzenie okrywające urządzenie 

10013834 M urządzenie ortotyczne urządzenie korekcyjne 

10015855 M urządzenie protetyczne urządzenie korekcyjne 

10003825 M urządzenie przywołujące urządzenie do komunikacji 

10016530 M urządzenie rekreacyjne urządzenie 

10033265 M urządzenie ultrasonograficzne urządzenie 

10009770 M urządzenie unieruchamiające urządzenie 

10012131 M urządzenie uruchamiające urządzenie 

10019157 M urządzenie wspierające urządzenie 

10016958 M urządzenie wspomagające oddychanie urządzenie 

10043192 M urządzenie wspomagające pamięć urządzenie 

10009838 M urządzenie wszczepialne urządzenie 

10017908 F usługa 

zbiór działań: dostępność, rozmieszczenie i 
dystrybucja systemów zaspokajających 
potrzeby publiczne i dobro wspólne 

10004808 M usługa dostarczania posiłków społeczności usługa 

10039459 M usługa edukacji zdrowotnej usługa zdrowotna 

10006572 F usługa edukacyjna 

usługa: operacje związane ze zdobywaniem, 
utrzymaniem i poszerzaniem wiedzy, 
rozwijanie umiejętności zawodowych lub 
artystycznych 

10006921 F usługa energetyczna 
usługa: działanie w celu dostarczania energii 
na potrzeby ludzi 

10014567 M usługa fizjoterapeuty usługa zdrowotna 

10044370 M usługa hospicyjna usługa zdrowotna 

10004722 F usługa komunikowania 

usługa: zapewnienie technologii i sprzętu 
zapewniających dostarczanie i odbiór 
wiadomości 

10046393 M usługa koordynacji opieki pielęgniarskiej usługa pielęgniarska 

10038067 M usługa medycyny szkolnej usługa zdrowotna 

10020961 F usługa oczyszczania wody 

usługa: zapewnienie odpowiednich usług 
związanych z oczyszczaniem wody w celu jej 
uzdatnienia do picia, przechowywanie, 
zbieranie osadów, filtracja i dezynfekcja 
(chlorowanie) wody do celów komunalnych 

10007633 M usługa planowania rodziny usługa 

10008281 F usługa pogrzebowa usługa 

10014719 F usługa policyjna 

usługa: instytucje i osoby, którym 
powierzono zadanie ochrony obywateli i 
mienia obywatelskiego, zapobiegania 
niebezpieczeństwu i urazom obywateli, 
wykrywania i przeciwdziałania 
przestępstwom 

10046166 M usługa pomocy zdrowotnej usługa zdrowotna 

10018475 M usługa pracownika socjalnego usługa zdrowotna 

10011280 F usługa prawnicza usługa 

10008776 M usługa promocji zdrowia 

usługa zdrowotna: edukowanie i dostarczanie 
informacji promujących zdrowy styl życia i 
zapobieganie chorobom poprzez 
zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, 
wykorzystując dostępne zasoby i współpracę 
interdyscyplinarną; aktywnie angażując 
jednostkę/społeczność lokalną w ustalanie 
priorytetów, podejmowanie decyzji i 
planowanie strategii działania 
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10031206 M usługa ratunkowa usługa zdrowotna 

10016737 F usługa religijna usługa 

10038760 F usługa samopomocy usługi społeczne 

10027359 F usługa społeczna usługa 

10038219 F usługa szkolna usługa 

10013604 M usługa terapeuty zdrowia pracujących 

usługa zdrowotna: praktyka 
wielospecjalistyczna, która skupiona jest na 
promocji, ochronie i przywracaniu zdrowia 
pracowników, zapobieganiu chorobom i 
urazom w kontekście bezpiecznego i 
zdrowego środowiska pracy; uwzględnia to 
nadzór środowiskowy i zawodowy w celu 
identyfikacji, oceny i podjęcia środków 
ostrożności dla zapobiegania powiązanym 
zagrożeniom dla zdrowia; jednostkowy 
monitoring stanu zdrowia w związku z pracą; 
uczestniczenie w pracowniczych programach 
wspierających i poprawa mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa miejsca pracy, 
praktyki zgodne z obowiązującym prawem 
oraz współpraca w zakresie zapewniania 
informacji, szkoleń i szkoleń dla 
pracowników, pracodawców oraz 
administracji związanej ze zdrowiem i higieną 
pracujących 

10044565 M usługa terapii mowy usługa zdrowotna 

10020069 F usługa transportowa 

usługa: świadczenie dostępnych, osiągalnych 
i przystępnych  dla ludzi usług   dla 
zaspokojenia potrzeb transportu 

10020942 F usługa usuwania odpadów 

usługa: zapewnianie usług adekwatnych do 
celów przechowywania, zbiórki, 
przetwarzania i utylizacji odpadów 

10009053 M usługa w zakresie opieki domowej usługa 

10009180 F usługa zapewnienia mieszkania 

usługa: zapewnienie schronienia, miejsca 
pobytu, mieszkań i domów, potrzebnych do 
funkcjonowania społecznego 

10024799 M usługa zarządzania bólem usługa zdrowotna 

10046925 M Usługa zarządzania sobą Usługa zdrowotna 

10006783 F usługa zatrudnienia 
usługa: zapewnienie możliwości zatrudnienia 
lub innych możliwości zarobkowania 

10008795 M usługa zdrowotna 

usługa: świadczenia instytucji, np. klinik lub 
szpitali jak również wykwalifikowanych osób 
zobowiązanych do wykonywania zadań 
związanych z zapobieganiem i leczeniem 
chorób i promocją i zachowaniem zdrowia 

10022036 M usługa zdrowotna dla dziecka usługa zdrowotna 

10013435 M usługi dietetyczne usługa zdrowotna 

10038235 F usługi finansowe usługa 

10011850 M usługi medyczne usługa zdrowotna 

10013380 M usługi pielęgniarskie usługa zdrowotna 

10003989 M usługodawca usług zdrowotnych jednostka 

10013984 A uśmierzanie 

zarządzanie: zapewnianie komfortu i leczenie 
bólu u osoby w stanie terminalnym poprzez 
wsparcie fizyczne, emocjonalne, 
psychologiczne i duchowe 

10024813 A ustalanie komunikacja 

10038827 IC ustalanie daty zaprzestania palenia ustalanie 

10023738 IC ustalanie relacji ustalanie 

10024396 IC ustalanie zaufania ustalanie 

10011354 A ustanawianie granic 
ograniczanie: ograniczanie lub krępowanie 
zachowań 

10016763 A usuwanie wykonywanie: zdjęcie lub usunięcie czegoś 

10032648 IC usuwanie klipsów z rany usuwanie 

10032630 IC usuwanie szwów usuwanie 

10001652 DC utrzymujący się stres duchowy stres duchowy 
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10018583 F utrzymujący się stres duchowy 

utrzymujący się stres: zachwianie przekonań 
o życiu, pytania o sens życia, związane z 
kwestionowaniem cierpienia, zerwanie więzi 
religijnych i kulturowych, zmiana przekonań 
albo systemów wartości, uczucie 
intensywnego cierpienia i gniewu wobec 
bóstwa 

10035293 IC utrzymywane integralności skóry utrzymywanie 

10011504 A utrzymywanie 
regulowanie: utrzymywanie, zachowywanie 
lub kontynuacja czegoś 

10041525 IC utrzymywanie alarmu informującego o upadku utrzymywanie 

10036583 IC utrzymywanie dożylnego poddawania leków utrzymywanie 

10036596 IC utrzymywanie drenażu rany utrzymywanie 

10036577 IC utrzymywanie drożności dostępu dożylnego utrzymywanie 

10031674 IC utrzymywanie drożności dróg oddechowych utrzymywanie 

10037351 IC utrzymywanie drożności dróg oddechowych utrzymywanie 

10011527 IC utrzymywanie godności i prywatności utrzymywanie 

10041556 IC utrzymywanie podniesionych krawędzi materaca utrzymywanie 

10042595 IC utrzymywanie urządzenia protetycznego utrzymywanie 

10036646 IC utrzymywanie wentylacji utrzymywanie 

10046258 IC utrzymywanie wspomagania oddechu z wentylacją mechaniczną utrzymywanie wentylacji 

10046580 F utrzymywanie zdrowia utrzymywanie 

10006063 A utylizowanie usuwanie: niszczenie czegoś 

10002924 F uwaga 
koncentracja: świadome przyjmowanie i 
przetwarzanie informacji 

10041347 DC uzależnienie od alkoholu uzależnienie od alkoholu 

10041375 F uzależnienie od alkoholu zależność negatywna 

10041381 DC uzależnienie od specyfików uzależnienie od substancji chemicznych 

10041811 F uzależnienie od specyfików zależność negatywna 

10005745 F uzębienie proces ciała 

10005119 A uzgadnianie relacje: zawarcie z kimś umowy 

10035771 IC uzgadnianie pozytywnego zachowania uzgadnianie 

10024349 IC uzgadnianie przestrzegania zaleceń uzgadnianie 

10013572 A uzyskiwanie 
zarządzanie: obejmowanie czegoś w 
posiadanie, nabywanie 

10006708 A uzyskiwanie odpowiedzi 

komunikacja: wydobywanie informacji, 
zachęcanie do odpowiedzi, wzywanie do 
wypowiedzi 

10036202 IC używanie (wykorzystywanie)  techniki obniżania napięcia technika obniżania napięcia 

10044985 IC używanie (wykorzystywanie) techniki ograniczenia ryzyka technika ograniczenia ryzyka 

10044992 IC używanie (wykorzystywanie) techniki relaksacyjnej technika relaksacyjna 

10042388 IC używanie (wykorzystywanie) techniki wywiadu motywującego technika wywiadu motywującego 

10035467 IC używanie (wykorzystywanie) wsparcia do pozycjonowania technika pozycjonowania 

10005103 IC używanie środków antykoncepcyjnych 
prewencja ciąży: działanie przeciwko zajściu 
w ciążę z użyciem urządzeń lub lekarstw 

10041784 IC używanie techniki aseptycznej technika aseptyczna 

10038858 DC używanie tytoniu w przeszłości rzucenie palenia 

10021075 F używanie wózka inwalidzkiego 

mobilizacja: poruszanie ciała z jednego 
miejsca na drugie za pomocą wózka 
inwalidzkiego, przemieszczanie ciała na 
wózek i z wózka, bezpieczne poruszanie 
wózkiem, manewrowanie na krawężnikach, 
podjazdach i innych przeszkodach z małą, 
umiarkowaną i dużą szybkością 

10041135 IC używaniu (wykorzystywaniu)  techniki przemieszczania technika przemieszczania 

10021034 F waga wymiar fizyczny 

10027392 DC waga w granicach normy efektywna waga 

10020608 F wandalizm 
przestępstwo: zamierzone i bezcelowe 
uszkodzenie lub zniszczenie mienia 

10011377 L warga obszar ciała 

10020599 F wartość 

przekonanie: dyspozycje do dalszego 
wykonywania lub zaprzestania działań w 
zgodzie z własnymi opiniami dotyczącymi 
tego, co jest dobre, a co złe 

10031402 F warunki mieszkaniowe status 

10038033 F warunki sanitarne status 

10021023 A ważenie 
zmierzenie: ustalanie wagi czegoś lub kogoś i 
wyrażenie jej w liczbach 
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10033323 IC ważenie pacjenta ważenie 

10000291 F wchłanianie 

proces ciała: przyjmowanie żywności i 
płynów odżywczych do ciała przez przewód 
pokarmowy 

10021289 T wczoraj punkt w czasie lub przedział czasowy 

10020704 F wentylacja 

proces układu oddechowego: nabieranie i 
wypuszczanie powietrza z płuc w określonym 
rytmie i z określoną częstotliwością, 
głębokością oddechu lub siłą wydychania 

10018651 F wentylacja spontaniczna wentylacja 

10007680 M wentylator urządzenie rozgrzewająco-chłodzące 

10020696 A wentylowanie 
wykonywanie: zapewnienie swobodnego 
przepływu powietrza 

10020727 A weryfikowanie 
ewaluacja: ustalenie prawdziwości lub 
poprawności czegoś 

10020736 IC weryfikowanie alergii weryfikowanie 

10020770 IC weryfikowanie miejsca i lateralizacji chirurgicznej weryfikowanie 

10046669 IC weryfikowanie obecności urządzenia korekcyjnego weryfikowanie 

10020758 IC weryfikowanie pacjenta przed operacją weryfikowanie 

10033296 IC weryfikowanie śmierci weryfikowanie 

10020743 IC weryfikowanie zgody pacjenta na operację weryfikowanie 

10010640 F wewnątrzczaszkowa zdolność adaptacyjna wymiar fizyczny 

10021121 F wiatr 

proces środowiskowy: naturalne 
przemieszczanie się mas powietrza, 
zauważalny prąd powietrza poruszający się 
równolegle względem powierzchni ziemi, 
wpływający na życie i rozwój istot ludzkich 

10008193 M widelec urządzenie do karmienia 

10007225 T wieczór punkt w czasie lub przedział czasowy 

10011042 F wiedza 

status: specyficzny kontekst myślenia 
wynikające z mądrości własnej, nabytej 
wiedzy, informacji lub umiejętności 

10014885 F wiedza adekwatna wiedza 

10046892 F Wiedza dotycząca materiału instruktażowego Wiedza 

10043897 F wiedza o antykoncepcji wiedza 

10043911 DC wiedza o antykoncepcji wiedza o antykoncepcji 

10039746 F wiedza o bezpieczeństwie środowiskowym wiedza 

10039094 F wiedza o bólu wiedza 

10023826 DC wiedza o chorobie wiedza o procesie patologicznym 

10046243 F wiedza o ciąży wiedza 

10045773 DC wiedza o ciąży wiedza o ciąży 

10023786 DC wiedza o ćwiczeniach wiedza o reżimie ćwiczeń 

10031642 F wiedza o dializie otrzewnowej wiedza 

10011035 F wiedza o gojeniu rany wiedza 

10031635 F wiedza o higienie jamy ustnej wiedza 

10030246 DC wiedza o higienie jamy ustnej wiedza o higienie jamy ustnej 

10037978 F wiedza o infekcji krzyżowej wiedza 

10046236 F wiedza o karmieniu niemowlęcia wiedza 

10045756 DC wiedza o karmieniu niemowlęcia wiedza o karmieniu niemowlęcia 

10031619 F wiedza o karmieniu piersią wiedza 

10026659 F wiedza o leku wiedza 

10025968 DC wiedza o leku wiedza o leku 

10042553 F wiedza o nadużywaniu alkoholu wiedza 

10042569 DC wiedza o nadużywaniu alkoholu wiedza o nadużywaniu alkoholu 

10042576 F wiedza o nadużywaniu specyfików wiedza 

10042582 DC wiedza o nadużywaniu specyfików wiedza o nadużywaniu specyfików 

10043349 F wiedza o ochronie zdrowia w podróży wiedza 

10034271 F wiedza o odpowiedzi na procedurę wiedza 

10033778 DC wiedza o odpowiedzi na procedurę wiedza o odpowiedzi na procedurę 

10034263 F wiedza o odpowiedzi psychospołecznej na procedurę wiedza 

10033766 DC wiedza o odpowiedzi psychospołecznej na procedurę 
wiedza o odpowiedzi psychospołecznej na 
procedurę 

10046227 F wiedza o pielęgnacji niemowlęcia wiedza 

10045741 DC wiedza o pielęgnacji niemowlęcia wiedza o pielęgnacji niemowlęcia 

10011026 F wiedza o pielęgnacji rany wiedza 

10033784 DC wiedza o pielęgnacji rany wiedza o pielęgnacji rany 

10046204 F wiedza o porodzie wiedza 

10045739 DC wiedza o porodzie wiedza o porodzie 
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10039779 F wiedza o prewencji upadków wiedza 

10040276 DC wiedza o prewencji upadków wiedza o prewencji upadków 

10021956 F wiedza o procesie patologicznym wiedza 

10024907 F wiedza o procesie zmiany zachowań wiedza 

10024723 DC wiedza o procesie zmiany zachowań wiedza o procesie zmiany zachowań 

10021892 F wiedza o reżimie wiedza 

10023793 F wiedza o reżimie ćwiczeń wiedza o reżimie 

10021902 F wiedza o reżimie diety wiedza o reżimie 

10023772 DC wiedza o reżimie diety wiedza o reżimie diety 

10025733 DC wiedza o reżimie leczenia wiedza o reżimie 

10021918 F wiedza o reżimie leku wiedza o reżimie 

10023819 DC wiedza o reżimie leku wiedza o reżimie leku 

10042106 F wiedza o reżimie płynów wiedza 

10042110 DC wiedza o reżimie płynów wiedza o reżimie płynów 

10043365 F wiedza o rodzicielstwie wiedza 

10043383 DC wiedza o rodzicielstwie wiedza o rodzicielstwie 

10031626 F wiedza o rozwoju dziecka wiedza 

10046215 F wiedza o rozwoju płodu wiedza 

10045760 DC wiedza o rozwoju płodu wiedza o rozwoju płodu 

10021973 F wiedza o środkach bezpieczeństwa wiedza 

10028643 DC wiedza o środkach bezpieczeństwa wiedza o środkach bezpieczeństwa 

10021871 F wiedza o teście diagnostycznym wiedza 

10023764 DC wiedza o teście diagnostycznym wiedza o teście diagnostycznym 

10027363 F wiedza o usługach społecznych wiedza 

10028627 DC wiedza o usługach społecznych wiedza o usługach społecznych 

10031657 F wiedza o zachowaniach seksualnych wiedza 

10030251 DC wiedza o zachowaniach seksualnych wiedza o zachowaniach seksualnych 

10034259 F wiedza o zarządzaniu bólem wiedza 

10033750 DC wiedza o zarządzaniu bólem wiedza o zarządzaniu bólem 

10008753 F wiedza o zdrowiu 

wiedza: świadomość dotycząca wspólnych 
problemów zdrowotnych, praktyk 
zdrowotnych i dostępnych usług 
zdrowotnych, umiejętność rozpoznawania 
oznak i symptomów złego stanu zdrowia i 
przekazywania informacji odpowiednim 
osobom 

10039722 F wiedza o fizykoterapii wiedza 

10039981 DC wiedza o fizykoterapii wiedza o fizykoterapii 

10039127 F wiedza o terapii tradycyjnej wiedza 

10040000 DC wiedza o terapii tradycyjnej wiedza o terapii tradycyjnej 

10039056 F wiedza pacjenta o analgezji kontrolowanej wiedza 

10040037 DC wiedza pacjenta o analgezji kontrolowanej wiedza pacjenta o analgezji kontrolowanej 

10041600 F wiedza rodziny wiedza 

10041616 F wiedza rodziny o chorobie wiedza rodziny 

10037658 DC wiedza rodziny o chorobie wiedza rodziny o chorobie 

10037063 T wiek ciążowy punkt w czasie lub przedział czasowy 

10001858 T wiek dojrzewania okres rozwoju 

10015497 T wiek przedszkolny dzieciństwo 

10017544 T wiek szkolny dzieciństwo 

10002897 F więź zachowanie: powiązanie lub więź uczuciowa 

10027183 F więź opiekuna z dzieckiem 
więź: nawiązanie bliskiej relacji między 
opiekunem a dzieckiem 

10027196 F więź rodzica z dzieckiem 

więzi opiekuna z dzieckiem: ustanowienie 
ścisłego związku między rodzicem a 
dzieckiem 

10003548 F więzi rodzinne 

rodzicielstwo: przywiązanie pomiędzy 
dzieckiem i rodzicem(ami); ukształtowanie się 
więzi uczuciowych 

10015743 L więzienie 

struktura społeczna: struktura 
zaprojektowana i zbudowana jako miejsce 
pobytu więźniów, miejsce przymusowego 
pobytu osób oskarżonych lub skazanych 

10009237 F wilgotna pogoda pogoda 

10012149 F wilgotna skóra zaburzenia skóry 
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10008603 F wina 

emocja negatywna: poczucie niewłaściwego 
postępowania, wewnętrzny konflikt wartości 
i napięcie wywołane naruszeniem własnych 
standardów moralnych, poczucie winy 
skierowane przeciwko sobie samemu, a nie 
przeciwko innym 

10020840 M witamina B12 substancja odżywcza 

10003405 F wizerunek (obraz) ciała 

wizerunek własny: umysłowe wyobrażenie o 
własnym ciele i jego częściach, jak również o 
wyglądzie fizycznym 

10017776 F wizerunek własny 
przekonanie: koncepcja lub mentalny 
wizerunek siebie 

10020817 T wizyta zdarzenie lub epizod 

10009082 T wizyta domowa wizyta 

10038739 T wizyta kontrolna wizyta 

10002486 T wizyta umówiona zdarzenie lub epizod 

10010369 A wkraplanie 
wstawianie: stopniowe dodawanie płynu do 
czegoś po kropli 

10004170 F właściwość zjawisko 

10008626 L włosy 

element układu pokrywającego: drobne 
nitkowate włókna wyrastające z powierzchni 
ciała, np. włosy skóry głowy, zarost twarzy 
obejmujący brodę, a także włosy na innych 
powierzchniach ciała; każdy pojedynczy włos 
jest włóknem zbudowanym z keratyny, ma 
rdzeń i warstwę korową wytworzone w 
wyspecjalizowanym mieszku w naskórku; 
stan owłosienia, zwłaszcza skóry głowy i 
zarostu, określa się w kategoriach 
elastyczności, tekstury i grubości, długości, 
zabarwienia, wyglądu z uwzględnieniem 
czystości oraz obecności lub braku włosów 

10020957 F woda 

materiał: bezbarwny płyn złożony z wodoru i 
tlenu, który jest niezbędny dla życia 
większości roślin i zwierząt, wpływających na 
życie i rozwój istot ludzkich 

10041946 F wodobrzusze zatrzymanie płynów 

10020855 F wola 
postawa: świadomy wybór,  akt wyboru na 
podstawie  własnego dobrostanu 

10021113 F wola życia 

wola: wola inspirowana myślami i życzeniami 
do kontynuowania życia wbrew trudnym 
okolicznościom, silna potrzeba utrzymania się 
przy życiu, wybór lub proces świadcząca o 
chęci przedłużenia własnego życia 

10021215 M worek do drenażu rany urządzenie absorbujące lub zbierające 

10009736 M worek do ileostomii urządzenie absorbujące lub zbierające 

10004601 M worek do kolostomii urządzenie absorbujące lub zbierające 

10020484 M worek na mocz urządzenie absorbujące lub zbierające 

10006501 F woskowina uszna wydzielina 

10021052 M wózek inwalidzki pojazd 

10009146 F wrogość 

zachowanie agresywne: okazywanie 
nieprzychylnego stosunku, nienawiści wobec 
innych, czynne grożenie innym lub 
krzywdzenie innych 

10020237 F wrzód 

rana: otwarta rana lub zmiana, utrata 
głębszych warstw tkanek, zmiana o 
wyraźnych granicach, przypominająca krater, 
przy ograniczonym dopływie krwi, czerwona 
ziarninująca tkanka, żółto zabarwiona 
martwica tkanki tłuszczowej, wydzielająca 
zapach, wrażliwość wokół rany, ból, 
oddzielenie się lub stan zapalny tkanki 
martwiczej, związane ze stanami zapalnymi, 
zakażeniami i procesami nowotworowymi 

10029700 DC wrzód tętniczy wrzód tętniczy 

10002558 F wrzód tętniczy 
wrzód: uszkodzenie z powodu zmniejszenia 
lub braku krązenia tętniczego 

10016390 F wskaźnik status 
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10011396 F wskaźnik analfabetyzmu 

wskaźnik: względny wskaźnik jednostek 
potrafiących czytać lub pisać w społeczności 
lub populacji 

10020271 F wskaźnik bezrobocia 

wskaźnik: względny wskaźnik jednostek 
niezdolnych do utrzymania pracy lub 
zatrudnienia 

10004686 F wskaźnik chorób zakaźnych 

częstość choroby: proporcja liczbowa 
jednostek z infekcjami, które przenoszą się z 
jednej osoby lub zwierzęcia na inne 

10012051 F wskaźnik migracji 

wskaźnik: liczba osób przemieszczających się 
w lub poza dany teren na 1000 mieszkańców 
w danym roku 

10016904 F wskaźnik oddechów 
wskaźnik: częstotliwość oddychania, 
zazwyczaj określana w oddechach na minutę 

10006636 F wskaźnik osób starszych 

wskaźnik: względny odsetek osób starszych w 
wybranej populacji i wybranym obszarze 
geograficznym 

10003326 F wskaźnik przepływu krwi 
wskaźnik: miara krwi krążącej przez serce lub 
żyły 

10005375 F wskaźnik przestępczości 

wskaźnik: względny współczynnik 
przestępstw popełnionych w danej populacji i 
wybranym obszarze geograficznym 

10005573 F wskaźnik śmiertelności 

wskaźnik: względny wskaźnik zgonów w 
wybranej populacji lub wybranym obszarze 
geograficznym 

10010073 F wskaźnik śmiertelności niemowląt 
wskaźnik zgonów: względny współczynnik 
zgonów niemowląt 

10014338 F wskaźnik śmiertelności okołoporodowej 

wskaźnik zgonów: względna proporcja 
zgonów okołoporodowych (urodzenie 
martwego dziecka w, lub po 28 tygodniu 
ciąży lub zgony noworodków poniżej 1 
tygodnia) 

10009791 F wskaźnik szczepień 
wskaźnik: względny wskaźnik uodpornienia 
jednostek na specyficzną chorobę 

10037708 F wskaźnik upadków wskaźnik 

10010297 F wskaźnik urazów 

wskaźnik: częstość przypadków zamierzonych 
lub przypadkowych uszkodzeń tkanek i 
szkody fizycznej w danej populacji w 
określonym przedziale czasowym 

10037712 F wskaźnik urazów po upadku wskaźnik urazów 

10003272 F wskaźnik urodzeń 

wskaźnik: względny wskaźnik urodzeń w 
wybranej populacji lub wybranym obszarze 
geograficznym 

10011781 F wskaźnik zgonów podczas porodu 
wskaźnik zgonów: względny współczynnik 
zgonów kobiet podczas porodu 

10027033 F wsparcie duchowe zjawisko 

10027022 F wsparcie emocjonalne zjawisko 

10039471 M wsparcie grupowe w karmieniu piersią terapia w grupie wsparcia 

10023680 F wsparcie rodziny zjawisko 

10024074 F wsparcie społeczne zjawisko 

10019142 A wspieranie 

asystowanie: udzielanie pomocy socjalnej lub 
psychologicznej potrzebnej komuś do 
osiągnięcia celu, ochrona kogoś lub czegoś 
przed porażką, dźwiganie ciężaru czegoś, 
utrzymywanie pozycji, podtrzymywanie 

10032816 IC wspieranie karmienia piersią wspieranie 

10044698 IC wspieranie kontynencji moczu wspieranie 

10044701 IC wspieranie kontynencji stolca wspieranie 

10024591 IC wspieranie obrzędów duchowych wspieranie 

10024570 IC wspieranie opiekuna wspieranie 

10032837 IC wspieranie opiekuna podczas odstawiania od piersi wspieranie opiekuna 

10032828 IC wspieranie opiekuna podczas treningu korzystania z toalety wspieranie opiekuna 

10044531 IC wspieranie pozytywnego wizerunku ciała wspieranie 

10032859 IC wspieranie procesu radzenia sobie rodziny wspieranie 

10032844 IC wspieranie rodziny wspieranie 

10026462 IC wspieranie rodziny w procesie podejmowania decyzji wspieranie 

10026470 IC wspieranie rodziny w procesie żałoby wspieranie 

10019161 IC wspieranie statusu psychologicznego wspieranie 

10026491 IC wspieranie stosowania terapii tradycyjnej wspieranie 
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10024589 IC wspieranie w procesie podejmowania decyzji wspieranie 

10026489 IC wspieranie w procesie żałoby wspieranie 

10041254 IC wspieranie w procesie godnego umierania wspieranie 

10026458 IC wspieranie wierzeń wspieranie 

10046956 F Wspieranie zarządzania sobą Zjawisko 

10032800 IC wspieranie zdolności zarządzania reżimem wspieranie 

10016405 F współczynnik status 

10004542 A współdziałanie 
relacje: wspólna praca z jedną lub więcej 
osobami 

10039831 IC współdziałanie przy formułowaniu planu zarządzania bólem współdziałanie 

10026190 IC współdziałanie przy reżimie diety współdziałanie 

10030930 IC współdziałanie przy terapii elektrolitami współdziałanie 

10030948 IC współdziałanie przy terapii płynami współdziałanie 

10004561 IC 
współdziałanie przy wdrażaniu leczenia bólu kontrolowanego 
przez pacjenta współdziałanie 

10039812 IC 
współdziałanie przy wdrażaniu leczenia bólu kontrolowanego 
przez pielęgniarkę współdziałanie 

10043995 IC 
współdziałanie w zespole interdyscyplinarnym przy pielęgnacji 
rany współdziałanie 

10040435 IC współdziałanie z dietetykiem współdziałanie 

10023554 IC współdziałanie z farmaceutą współdziałanie 

10043090 IC współdziałanie z farmaceutą przy nabywaniu leku współdziałanie 

10050378 IC Współdziałanie z fizjoterapeutą Współdziałanie 

10023565 IC współdziałanie z lekarzem współdziałanie 

10043163 IC współdziałanie z opiekunem przy zarządzaniu reżimem leku współdziałanie 

10035873 IC współdziałanie z pacjentem współdziałanie 

10039574 IC współdziałanie z pacjentem przy planowaniu karmienia piersią współdziałanie 

10023577 IC współdziałanie z pracownikiem socjalnym współdziałanie 

10030953 IC współdziałanie z prawnikiem współdziałanie 

10035887 IC współdziałanie z rodziną współdziałanie 

10043100 IC współdziałanie z rodziną przy nabywaniu leku współdziałanie 

10046047 IC współdziałanie z usługodawcą usług zdrowotnych współdziałanie 

10043562 IC 
współdziałanie z usługodawcą usług zdrowotnych przy łączeniu 
leków 

współdziałanie z usługodawcą usług 
zdrowotnych 

10043116 IC 
współdziałanie z usługodawcą usług zdrowotnych przy nabywaniu 
leku współdziałanie 

10042970 IC 
współdziałanie z usługodawcą usług zdrowotnych przy reżimie 
leku współdziałanie 

10038261 IC współdziałanie z osobami duchownymi współdziałanie 

10039416 IC 
współdziałanie z zespołem wielospecjalistycznym 
interdyscyplinarnym współdziałanie 

10038274 IC współdziałanie ze służbami edukacyjnymi współdziałanie 

10039601 IC współdziałanie ze specjalistą leczenia bólu współdziałanie 

10017965 F współżycie seksualne 

wykonywanie: czynności dwojga ludzi zwykle 
odmiennej płci o charakterze seksualnym; 
seksualne połączenie w celu wzajemnego 
podniecenia i orgazmu 

10034200 IC wstawianie urządzenia do dostępu naczyniowego wstawianie 

10018050 F wstrząs 

zaburzony proces układu krążenia: 
niewydolność krążenia spowodowana 
zaburzeniami w powrocie do serca krwi z 
wielkiego krążenia, skutkującymi w obniżeniu 
sprawności pracy serca, nieadekwatnym 
przepływem krwi, zmniejszoną ilością krwi w 
krwiobiegu, zagrażającą życiu dysfunkcją 
komórek, z towarzyszącymi lękami, 
osłabieniem, poceniem się, skróconym 
oddechem, hipotensją, arytmią, obrzękiem 
płuc, nudnościami, biegunką, znacznym 
spadkiem ciśnienia krwi, oziębieniem powłok 
ciała, tachykardią i oligurią 

10002308 F wstrząs anafilaktyczny 

wstrząs: nagła niewydolność krążenia 
wywołana hiperwrażliwością lub reakcją 
alergiczną na alergeny znajdujące się 
w pokarmie, substancji chemicznej, 
substancjach chemicznych lub innych 
substancjach 
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10009599 F wstrząs hipowolemiczny 

wstrząs: nagła niewydolność krążenia 
obwodowego w reakcji na utratę krwi, 
poważne odwodnienie lub inne zjawisko 
wpływające na ilość krwi w krwiobiegu 

10003915 F wstrząs kardiogenny 
wstrząs: niewydolność krążenia wywołana 
przez obniżony rzut serca 

10020631 F wstrząs naczyniowy 

wstrząs: nagła niewydolność krążenia 
obwodowego w reakcji na znaczne 
rozszerzenie naczyń krwionośnych 

10013139 F wstrząs neurogenny 

wstrząs: nagła niewydolność krążenia 
obwodowego jako reakcja na wazodylatację 
wywołaną przez system nerwowy 

10017898 F wstrząs septyczny 

wstrząs: nagła niewydolność krążenia 
obwodowego wywołana przez 
ogólnoustrojowe infekcja, któremu 
towarzyszą ropienie i bakteriemia 

10017996 F wstyd 

emocja negatywna: poczucie utraty szacunku 
do siebie wywołane zadaną krzywdą, 
własnym nikczemnym lub głupim 
zachowaniem, uczucie wstydu skierowane 
jest raczej przeciwko sobie niż innym 

10046761 DC wstyd wstyd 

10017912 A wszczęcie 
przygotowywanie: umieszczenie w pozycji do 
użycia 

10004376 F wychowanie dziecka 

rodzicielstwo: edukacja i wprowadzenie 
dziecka do społeczeństwa poprzez 
zapewnianie podstawowych i indywidualnych 
potrzeb dziecka i praktykowanie zachowań, 
które pozwolą przekazywać tradycje z 
pokolenia na pokolenie 

10006749 F wycieńczenie 

niedowaga: sytuacja ??? nadmiernej 
szczupłości, związany z niedoborem środków 
odżywczych, nadmiernym stosowaniem 
diety, wygłodzeniem, nadmiernym 
uprawianiem ćwiczeń fizycznych lub chorobą 

10007327 F wyczerpanie 

zmęczenie: nadmierna utrata sił i 
wytrzymałości, uczucie znużenia, zwiększona 
drażliwość, wywołane wytężoną aktywnością 
fizyczną lub stresem psychologicznym 

10024137 F wyczerpanie leczeniem wyczerpanie 

10022833 DC wyczerpanie leczeniem wyczerpanie leczeniem 

10008851 F wyczerpanie upałem 

zaburzona termoregulacja: obniżona 
zdolność wewnętrznej zmiany w ośrodku 
termoregulacji przy ekspozycji na intensywne 
ciepło lub niezdolność przystosowania się do 
wysokiej temperatury, osłabienie, zawroty 
głowy, chłodna, wilgotna, blada skóra, 
przykurcze mięśni, temperatura ciała bliska 
normy, niskie ciśnienie tętnicze krwi, które 
wraca do normy w pozycji półleżącej, utrata 
świadomości przy utracie płynów 
fizjologicznych i elektrolitów, zapaść 

10020534 F wydalenie płodu i popłodu 

proces układu rozrodczego: bolesne skurcze 
mięśni macicy i brzucha oraz poród dziecka, 
łożyska, jak również błon płodowych przez 
kanał porodowy podczas porodu aż do 
zupełnego wydalenia noworodka, łożyska i 
błon płodowych na zewnątrz 

10017460 F wydzielanie śliny 

proces wydzielniczy: proces syntezy i 
wydzielania śliny z gruczołów śluzowych i 
ślinianek w jamie ustnej, zawiera wodę, 
mucynę, sole i enzym trawienny ptialinę, 
ślina służy do zwilżania jamy ustnej, 
rozpoczęcia procesu trawienia skrobi i 
ułatwienia przeżuwania i połykania jedzenia 

10017635 F wydzielina substancja ciała 

10011969 F wydzielina menstruacyjna substancja ciała 

10007370 A wyjaśnianie 
informowanie: uczynienie czegoś 
przejrzystym lub prostym dla kogoś 

10007391 IC wyjaśnianie praw pacjenta wyjaśnianie 
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10014291 A wykonywanie 
działanie: wykonywanie zadania 
technicznego 

10007256 A wykonywanie badania 

obserwacja: uważne wglądanie w coś, baczne 
przypatrywanie się i analiza czegoś lub kogoś, 
przeprowadzane w celu jednoznacznego 
stwierdzenia obecności czegoś 

10043527 IC wykonywanie biernych ruchów ciała wykonywanie 

10043618 IC wykonywanie lewatywy wykonywanie 

10043602 IC wykonywanie odklinowania wykonywanie 

10014317 F wykonywanie roli wykonywanie 

10007260 F wykwit 

wysypka: wykwit na skórze z rumieniem, 
uciepleniem, swędzeniem i bólem z powodu 
alergii lub infekcji 

10008309 F wymiana gazowa 

proces układu oddechowego: wymiana tlenu 
i dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych, 
zrównoważony przebieg perfuzji związany z 
efektem oddychania, kolorem skóry i poziom 
energii 

10014483 F wymiar fizyczny status 

10025981 DC wymioty wymioty 

10020864 F wymioty 

zaburzony proces układu pokarmowego: 
wydalenie lub wymiotowanie 
przetworzonego pokarmu lub treści 
żołądkowej przez przełyk i poza jamę ustną 

10017559 F wyniki w szkole 

zdolność: współmierna do wieku i poziomu 
nauki zdolność spełnienia ustalonych 
standardów szkolnych w roku szkolnym, w 
którym uczeń studiuje; związana ze 
zdrowiem ucznia, jego możliwościami uczenia 
się, formami studiowania i jakością nauczania 

10011734 F wyniszczenie 

niedożywienie: stan ciężkiego niedożywienia i 
wygłodzenia, zwłaszcza u dzieci, znaczny 
niedobór białek i kalorii z towarzyszącym 
zanikiem mięśni, odwodnieniem, utratą 
podskórnej warstwy tkanki tłuszczowej, 
letargiem i opóźnieniem wzrostu 

10047162 DC Wyniszczony Wyniszczenie 

10000624 DC wyparcie wyparcie 

10005721 F wyparcie 

zaburzony proces radzenia sobie: 
ograniczanie, unikanie lub wypieranie się 
wiedzy o zdarzeniu lub odbieranie mu 
znaczenia w celu zminimalizowania niepokoju 
lub konfliktu 

10043850 DC wyparcie informacji dotyczących dotkliwości choroby 
wyparcie informacji dotyczących dotkliwości 
choroby 

10043845 F wyparcie informacji o dotkliwości choroby wyparcie 

10006000 T wypis zdarzenie lub epizod 

10008070 A wypłukiwanie 
mycie: czyszczenie lub pranie za pomocą 
płukania wodą pod ciśnieniem 

10031332 IC wypłukiwanie woskowiny usznej wypłukiwanie 

10026869 F wysiłkowa  inkontynencja  moczu 

inkontynencja  moczu: mimowolne 
oddawanie niewielkich ilości moczu w 
związku ze zwiększonym ciśnieniem 
wewnątrz jamy brzusznej, towarzyszące 
kichaniu, śmiechowi albo podnoszeniu 
ciężkich rzeczy, bieganiu, skakaniu i 
ćwiczeniom fizycznym 

10009007 J wysoki 

poziom bezwzględny: wielkość, zamiar bądź 
nasilenie powyżej średniej lub większe niż 
normalne 

10008912 F wysokość wymiar fizyczny 

10016388 F wysypka 

zaburzony zespół bytów: wystąpienie na 
skórze rumieni o różnych barwach i 
wypukłości, lokalny obrzęk, pokrzywka, 
pęcherze i świąd 

10006875 F wytrzymałość 

status: zdolność zachowania, 
skoncentrowania i regenerowania energii w 
dłuższych przedziałach czasu oraz znoszenia 
długotrwałego wysiłku 
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10008585 M wytyczne plan 

10013978 M wytyczne bólu wytyczne 

10010542 A wywiad 
określanie: badanie poprzez zadawanie pytań 
i uzyskiwanie odpowiedzi ustnych 

10010039 A wywoływanie promowanie: pomoc w rozpoczęciu czegoś 

10020325 L wyższy pozycja niższa, wyższa 

10007985 F wzdęcie 

proces układu pokarmowego: obecność 
nadmiernej ilości powietrza lub gazów w 
żołądku i jelitach, zwiększona ilość gazów, 
wzdęty brzuch związany z rozdęciem 
organów, ból od łagodnego do 
umiarkowanego 

10026750 J względna ocena stanu stan 

10016650 A wzmacnianie 
wspieranie: czynienie kogoś lub czegoś 
silniejszym 

10050309 IC Wzmacnianie komunikacji Wzmacnianie umiejętności 

10036107 IC wzmacnianie kontroli impulsów wzmacnianie 

10026427 IC wzmacnianie osiągnięć wzmacnianie 

10036176 IC wzmacnianie pozytywnych zachowań wzmacnianie 

10024562 IC wzmacnianie przestrzegania zaleceń wzmacnianie 

10039002 IC wzmacnianie reżimu behawioralnego wzmacnianie 

10036701 IC wzmacnianie reżimu fizykoterapii wzmacnianie 

10022537 IC wzmacnianie samoskuteczności wzmacnianie 

10036512 IC wzmacnianie techniki wykonywania ćwiczeń mięśni lub stawów wzmacnianie 

10026443 IC wzmacnianie tożsamości osobowej wzmacnianie 

10026436 IC wzmacnianie umiejętności wzmacnianie 

10026188 IC wzmacnianie ustalania priorytetów wzmacnianie 

10009292 F wzorzec higieny zachowanie 

10032204 F wzorzec higieny jamy ustnej wzorzec higieny 

10043401 F wzorzec higieny pochwy wzorzec higeny 

10006529 F wzorzec jedzenia wzorzec jedzenia lub picia 

10006540 F wzorzec jedzenia lub picia zachowanie 

10012112 F wzorzec mobilności zachowanie 

10006282 F wzorzec picia wzorzec jedzenia lub picia 

10018124 F wzrok 

percepcja sensoryczna: zdolność widzenia w 
wyniku reakcji organów wzrokowych na 
bodźce, zdolność widzenia 

10008563 F wzrost 

proces ciała: dwa okresy przyspieszonego 
wzrostu, pierwszych 12 miesięcy i miesiące w 
okresie dojrzewania, charakteryzujące sie 
normalnym stopniowym rozwojem fizycznym 
z charakterystycznymi zmianami 
fizjologicznymi, od niemowlęctwa do 
dorosłości jako wynik stopniowego i 
normalnego procesu akrecji i asymilacji, 
według przybliżonego wieku i stadium 
wzrostu i rozwoju, takiego jak okres 
prenatalny, niemowlęctwo, dzieciństwo, w 
tym okres bycia małym dzieckiem i dzieckiem 
w wieku przedszkolnym; dzieciństwo i 
młodość, wiek średni 

10028419 DC wzrost w granicach normy wzrost 

10015466 F zaabsorbowanie 

zaburzone przekonania: dominujące i 
pochłaniające umysł aż do wyparcia innych 
myśli lub wywołania stanu rozkojarzenia 
umysłowego 

10026323 IC zaangażowanie w proces podejmowania decyzji angażowanie 

10019830 L ząb kość 

10019914 M zabawka urządzenie rekreacyjne 

10019212 M zabieg chirurgiczny leczenie 

10013156 M zabieg neurochirurgiczny zabieg chirurgiczny 

10001261 DC zaburzenia z odstawienia wspomagania oddechu 
odpowiedź na odstawienie wspomagania 
oddechu 

10012668 F zaburzenia związane z jedzeniem wzorzec jedzenia 

10025535 DC zaburzenia związane z nadmiernym  odżywianiem zaburzone odżywianie 

10025519 DC zaburzenia związane z niewystarczającym odżywianiem zaburzone odżywianie 

10012760 F zaburzenie błony śluzowej błona śluzowa 

10001196 DC zaburzenie karmienia niemowlęcia wzorzec jedzenia 
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10012917 F zaburzenie na skórze skóra 

10022027 DC zaburzona adaptacja adaptacja 

10029480 DC zaburzona akceptacja statusu zdrowotnego akceptacja statusu zdrowotnego 

10025094 F zaburzona aktywność psychomotoryczna aktywność psychomotoryczna 

10025087 DC zaburzona aktywność psychomotoryczna zaburzona aktywność psychomotoryczna 

10026967 DC zaburzona błona śluzowa jamy ustnej zaburzona integralność tkanek 

10012836 F zaburzona ciąża ciąża 

10027165 DC zaburzona czujność czujność 

10012843 F zaburzona czynność proces 

10012623 F zaburzona czynność komunikacji komunikacja 

10012652 F zaburzona defekacja defekacja 

10022062 DC zaburzona defekacja zaburzona defekacja 

10001051 DC zaburzona drożność dróg oddechowych drożność dróg oddechowych 

10023169 DC zaburzona funkcja nerki proces nerki 

10023153 DC zaburzona funkcja obwodowa  nerwowo-naczyniowa zaburzony proces nerwowo-naczyniowy 

10037305 DC zaburzona funkcja serca zaburzony proces serca 

10022965 DC zaburzona funkcja układu endokrynnego proces układu endokrynnego 

10047136 DC Zaburzona funkcja układu krążenia Zaburzona funkcja układu krążenia 

10022642 DC zaburzona funkcja układu mięśniowo-szkieletowego 
zaburzony proces układu mięśniowo-
szkieletowego 

10001359 DC zaburzona funkcja układu moczowego zaburzony proces układu moczowego 

10037322 DC zaburzona funkcja układu nerwowego proces układu nerwowego 

10023362 DC zaburzona funkcja układu oddechowego zaburzony proces układu oddechowego 

10022931 DC zaburzona funkcja układu pokarmowego zaburzony proces układu pokarmowego 

10023358 DC zaburzona funkcja układu regulacyjnego zaburzony proces układu regulacyjnego 

10001290 DC zaburzona integralność skóry integralność skóry 

10012578 F zaburzona integralność tkanek integralność tkanek 

10001080 DC zaburzona integralność tkanek zaburzona integralność tkanek 

10034886 DC zaburzona kinestezja kinestezja 

10025104 DC zaburzona komunikacja werbalna zdolność słownego komunikowania 

10001219 DC zaburzona mobilność zdolność uruchamiania 

10001363 DC zaburzona mobilność na wózku inwalidzkim mobilność na wózku inwalidzkim 

10001067 DC zaburzona mobilność w łóżku mobilność w  łóżku 

10042008 F zaburzona objętość płynów negatywny proces układu regulacyjnego 

10041103 DC zaburzona odporność zaburzony proces układu immunologicznego 

10012827 F zaburzona odpowiedź fizyczna odpowiedź fizyczna 

10012858 F zaburzona odpowiedź psychologiczna odpowiedź psychologiczna 

10012756 F zaburzona pamięć pamięć 

10001203 DC zaburzona pamięć zaburzona pamięć 

10012815 F zaburzona percepcja percepcja 

10044239 DC zaburzona perfuzja tkanek obwodowych nieefektywna perfuzja tkanek 

10025557 DC zaburzona pojemność minutowa serca pojemność minutowa serca 

10012532 F zaburzona postawa postawa 

10025492 DC zaburzona postawa wobec statusu odżywienia postawa wobec statusu odżywienia 

10012634 F zaburzona przytomność umysłu przytomność umysłu 

10037720 F zaburzona regeneracja fizyczna regeneracja fizyczna 

10047170 DC Zaburzona równowaga Równowaga 

10001022 DC zaburzona socjalizacja zdolność socjalizacji 

10012955 L zaburzona strukturalnie część ciała struktura ciała 

10012964 F zaburzona termoregulacja termoregulacja 

10033560 DC zaburzona termoregulacja zaburzona termoregulacja 

10013016 F zaburzona waga waga 

10027219 DC zaburzona więź opiekuna z dzieckiem więzi opiekuna z dzieckiem 

10013000 F zaburzona wola działania wola 

10001177 DC zaburzona wymiana gazowa wymiana gazowa 

10034581 DC zaburzona zdolność  robienia zakupów zdolność robienia zakupów 

10029632 DC zaburzona zdolność dbania o estetyczny wygląd zdolność dbania o estetyczny wygląd 

10000956 DC zaburzona zdolność kąpieli zdolność kapieli 

10029613 DC zaburzona zdolność monitorowania choroby zdolność monitorowania 

10001014 DC zaburzona zdolność ochrony zdolność ochrony 

10035414 DC zaburzona zdolność opiekuna do wykonywania opieki zdolność wykonywania opieki przez opiekuna 

10022619 DC zaburzona zdolność percepcji zdolność czucia 

10001005 DC zaburzona zdolność przemieszczania zdolność przemieszczania 

10029650 DC zaburzona zdolność przygotowania pokarmu zdolność przygotowania pokarmu 

10040351 DC zaburzona zdolność relaksowania zdolność relaksowania 

10000902 DC zaburzona zdolność rodziny zarządzania reżimem zaburzona zdolność zarządzania reżimem 

10022544 DC zaburzona zdolność słyszenia zdolność słyszenia 
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10027578 DC zaburzona zdolność ubierania zdolność ubierania 

10035134 DC zaburzona zdolność uczestniczenia w planowaniu opieki zdolność uczestniczenia w planowaniu opieki 

10000987 DC zaburzona zdolność wykonywania higieny zdolność wykonywania higieny 

10029645 DC zaburzona zdolność wykonywania higieny jamy ustnej zaburzona zdolność wykonywania higieny 

10029621 DC zaburzona zdolność wykonywania opieki zdolność wykonywania opieki 

10029609 DC zaburzona zdolność zarządzania cewnikiem urologicznym zdolność zarządzania reżimem 

10029582 DC zaburzona zdolność zarządzania dializą otrzewnową zdolność zarządzania reżimem 

10034552 DC zaburzona zdolność zarządzania finansami zdolność zarządzania finansami 

10029576 DC zaburzona zdolność zarządzania pielęgnacją nefrostomii zdolność zarządzania reżimem 

10029595 DC zaburzona zdolność zarządzania pielęgnacją stomii zdolność zarządzania reżimem 

10000885 DC zaburzona zdolność zarządzania reżimem zdolność zarządzania reżimem 

10022603 DC zaburzona zdolność zarządzania reżimem ćwiczeń zdolność zarządzania reżimem 

10022592 DC zaburzona zdolność zarządzania reżimem diety zdolność zarządzania reżimem 

10022635 DC zaburzona zdolność zarządzania reżimem leku zdolność zarządzania reżimem 

10000892 DC zaburzona zdolność zarządzania reżimem przez społeczność zaburzona zdolność zarządzania reżimem 

10042548 DC 
zaburzona zdolność zarządzania urządzeniem zewnętrzmym do 
kontynencji moczu zdolność zarządzania reżimem 

10001046 DC zaburzone chodzenie zdolność chodzenia 

10000918 DC zaburzone dbanie o zdrowie zdolność dbania o zdrowie 

10000863 DC zaburzone dostosowanie zdolność dostosowania 

10012610 F zaburzone funkcje poznawcze funkcje poznawcze 

10022321 DC zaburzone funkcje poznawcze funkcje poznawcze 

10001288 DC zaburzone funkcjonowanie seksualne proces seksualny 

10023370 DC zaburzone komunikowanie zdolność komunikowania 

10012702 F zaburzone komunikowanie  w rodzinie zaburzone komunikowanie  w rodzinie 

10047191 DC Zaburzone myślenie abstrakcyjne Myślenie abstrakcyjne 

10022814 DC zaburzone odczuwanie smaku zdolność odczuwania smaku 

10022528 DC zaburzone odczuwanie zapachów zdolność odczuwania zapachów 

10012986 F zaburzone oddawanie moczu oddawanie moczu 

10021790 DC zaburzone oddawanie moczu zaburzone oddawanie moczu 

10001316 DC zaburzone oddychanie wentylacja spontaniczna 

10000941 DC zaburzone odgrywanie roli zdolność odgrywania roli 

10023009 DC zaburzone odżywianie odżywianie 

10001033 DC zaburzone połykanie zdolność połykania 

10000925 DC zaburzone prowadzenie domu zdolność prowadzenia domu 

10012550 F zaburzone przekonanie przekonanie 

10029873 DC zaburzone przyjmowanie płynów przyjmowanie płynów 

10034789 DC zaburzone radzenie sobie rodziny proces radzenia sobie rodziny 

10034817 DC zaburzone radzenie sobie społeczności proces radzenia sobie społeczności 

10000973 DC zaburzone samodzielne  karmienie zdolność samodzielnego jedzenia 

10000994 DC zaburzone samodzielne korzystanie z toalety zdolność samodzielnego korzystania z toalety 

10000939 DC zaburzone sprawowanie opieki rodzicielskiej zdolność sprawowania opieki rodzicielskiej 

10000960 DC zaburzone ubieranie się i dbanie o estetyczny wygląd 
zdolność samodzielnego ubierania się 
i dbania o estetyczny wygląd 

10001131 DC zaburzone uzębienie uzębienie 

10022748 DC zaburzone widzenie zdolność widzenia 

10027430 DC zaburzone zachowanie interaktywne zachowanie interaktywne 

10022920 DC zaburzone zachowanie prozdrowotne zachowanie prozdrowotne 

10012901 F zaburzone zachowanie seksualne zachowanie seksualne 

10022043 DC zaburzone zachowanie związane z ćwiczeniami zachowania związane z ćwiczeniami 

10012938 J zaburzony 

osąd pozytywny lub negatywny: negatywny 
osąd stanu lub  zmiana, nieprawidłowość, 
nieefektywność 

10040173 DC zaburzony czynny zakres ruchu czynne ruchy stawów 

10012862 F zaburzony odruch odruch 

10012566 F zaburzony proces ciała proces ciała 

10012647 F zaburzony proces radzenia sobie radzenie sobie 

10012718 F zaburzony proces rodziny 

proces rodziny: niezdolność rodziny do 
realizacji funkcji i zadań rodziny; wypaczenie 
ról wewnątrz rodziny, brak celów rodzinnych, 
obojętność względem zachodzących zmian, 
niezdolnośćstrzeżenia potrzeby pomocy, 
niezdolność radzenia sobie z napięciami, w 
sytuacjach stresowych i kryzysowych, 
zaniedbanie domu, nieufność względem 
innych ludzi, poczucie beznadziei 

10023078 DC zaburzony proces rodziny zaburzony proces rodziny 

10012597 F zaburzony proces serca proces serca 
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10012699 F zaburzony proces środowiskowy proces środowiskowy 

10041093 F zaburzony proces układu immunologicznego proces układu immunologicznego 

10012606 F zaburzony proces układu krążenia proces układu krążenia 

10012773 F zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego proces układu mięśniowo-szkieletowego 

10012972 F zaburzony proces układu moczowego proces układu moczowego 

10012993 F zaburzony proces układu naczyniowego proces naczyniowy 

10012794 F zaburzony proces układu nerwowo-naczyniowego proces układu nerwowo-naczyniowego 

10012891 F zaburzony proces układu oddechowego proces układu oddechowego 

10012741 F zaburzony proces układu pokarmowego proces układu pokarmowego 

10012870 F zaburzony proces układu regulacyjnego proces układu regulacyjnego 

10012889 F zaburzony proces układu rozrodczego proces układu rozrodczego 

10023260 DC zaburzony rozwój człowieka rozwój człowieka 

10023315 DC zaburzony rozwój dorosłego zaburzony rozwój dorosłego 

10023294 DC zaburzony rozwój dziecka rozwój dziecka 

10023304 DC zaburzony rozwój nastolatka rozwój nastolatka 

10023287 DC zaburzony rozwój niemowlęcia rozwój niemowlęcia 

10023273 DC zaburzony rozwój noworodka rozwój noworodka 

10045597 DC zaburzony rozwój płodu rozwój płodu 

10023327 DC zaburzony rozwój starszego dorosłego rozwój starszej osoby dorosłej 

10012929 F zaburzony sen sen 

10027226 DC zaburzony sen zaburzony sen 

10012940 F zaburzony status status 

10023336 DC zaburzony status duchowy status duchowy 

10030035 DC zaburzony status fizjologiczny status fizjologiczny 

10012787 F zaburzony status neurologiczny status neurologiczny 

10012804 F zaburzony status odżywienia status odżywienia 

10025746 DC zaburzony status odżywienia zaburzony status odżywienia 

10038411 DC zaburzony status psychologiczny negatywny status psychologiczny 

10022949 DC zaburzony układ sercowo-naczyniowy układ sercowo-naczyniowy 

10034903 F zaburzony wzrost wzrost 

10012681 F zaburzony zastój zastój 

10012521 F zaburzony zespół bytów zbiór przedmiotów 

10006823 A zachęcanie 
wspieranie: obudzenie w kimś nadziei lub 
pewności siebie 

10041415 IC zachęcanie do odpoczynku zachęcanie 

10024377 IC zachęcanie do pozytywnych afirmacji zachęcanie 

10006834 IC zachęcanie do stosowania techniki oddychania lub odkasływania zachęcanie 

10009926 F zachorowalność 
wskaźnik: względny wskaźnik jednostek z 
daną jednostką chorobową 

10004883 F zachowania kompulsywne 

zaburzone zachowanie: powtarzające się 
zachowanie, które zaburza normalne 
codzienne funkcjonowanie, powtarzalny czyn 
przeprowadzany, aby zmniejszyć niepokój lub 
myśli obsesyjne 

10007294 F zachowania związane z ćwiczeniami zachowanie 

10017129 F zachowania związane z wypoczynkiem zachowanie 

10040777 F zachowania związane z zabawą zachowanie 

10003217 F zachowanie proces zamierzony: działania 

10002026 F zachowanie agresywne 

zaburzone zachowanie: działanie lub postawa 
siłowa, wyrażane fizyczne, werbalnie lub 
symbolicznie 

10047087 DC Zachowanie agresywne Zachowanie agresywne 

10002660 F zachowanie asertywne 
zachowanie: wyrażanie osobistych myśli w 
sposób bezpośredni i pewny siebie 

10017707 F zachowanie autodestrukcyjne 

zaburzone zachowanie: wykonywanie 
zainicjowanych przez siebie czynności w celu 
zranienia lub uszkodzenia siebie, przemoc 
skierowana wobec siebie 

10027424 DC zachowanie autodestrukcyjne zachowanie autodestrukcyjne 

10018565 F zachowanie duchowe zachowanie 

10006909 F zachowanie energii 

proces układu regulacyjnego: aktywne 
zarządzanie energią w celu inicjowania i 
podtrzymywania form aktywności 

10010463 F zachowanie interaktywne relacje: wzajemne oddziaływanie 

10047189 DC Zachowanie kompulsywne Zachowanie kompulsywne 

10000735 DC zachowanie prozdrowotne zachowanie prozdrowotne 
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10008782 F zachowanie prozdrowotne 

zachowanie: przewidywalny sposób 
identyfikacji, wykorzystywania, zarządzania i 
zabezpieczenia zasobów opieki zdrowotnej, 
oczekiwania związane z możliwymi do 
przyjęcia sposobami zgłaszania potrzeby oraz 
uzyskiwania pomocy od innych 

10017949 F zachowanie seksualne zachowanie 

10040754 F zachowanie wycofane zachowanie 

10040765 DC zachowanie wycofane zachowanie wycofane 

10006059 F zachowanie zdezorganizowane 

zaburzone zachowanie: nieuporządkowane 
lub dezorientujące czynności, które nie 
stanowią odpowiedzi na bodziec ze 
środowiska 

10013777 F zachowanie zorganizowane pozytywne zachowanie 

10005462 F zacięcie 
rana traumatyczna: niewielkie rozerwanie lub 
rozcięcie skóry i skóry właściwej 

10021197 M zacisk do rany urządzenie chirurgiczne 

10020244 M zacisk pępowinowy urządzenie chirurgiczne 

10004437 A zaciskanie 
wykonywanie: uchwycenie, złączenie lub 
uciskanie czegoś, np. tkanki lub naczynia 

10004041 F zaćma zaburzony proces ciała 

10016873 A żądanie 
koordynowanie: proszenie kogoś o zrobienie 
czegoś, zlecanie czegoś 

10013253 J żaden zakres: żaden element ani żadna część 

10010311 F zagrożenie 

emocja negatywna: poczucie niepewności, 
brak pewności siebie, nieadekwatne,  
nieśmiałe, niezręczne zachowanie, 
poddawanie się lub zmiana opinii pod 
naporem innych 

10024995 F zagrożona godność godność 

10010104 F zakażenie 

proces patologiczny: zajęcie ciała przez 
patogenne mikroorganizmy, które 
rozmnażają się i zwiększają swoją liczebność, 
wywołując chorobę wskutek miejscowego 
urazu komórek, wydzielania toksyn lub 
reakcji antygen-przeciwciało 

10019334 A zakładanie szwów wykonywanie: zszywanie rany 

10016199 A zakładanie ubrania 

ubieranie lub rozbieranie: wybór i dobieranie 
ubioru, wkładanie ubrania, zapinanie guzików 
lub mocowanie ubrania tak w górnej jak i w 
dolnej części ciała, używanie zamków 
błyskawicznych, zakładanie skarpetek, 
pończoch, obuwia, np. butów i kozaków 

10009817 F zaklinowanie 

zaparcie: brak pasażu stolca, bolesne 
wydalanie, nacisk na ścianę odbytnicy i 
poczucie wypełnienia, wyczuwalne w 
badaniu palpacyjnym masy kałowe w 
odbytnicy lub nagromadzenie utwardzonego 
stolca w odbycie 

10021885 DC zaklinowanie masami kałowymi zaklinowanie 

10004854 A zakończenie 
zarządzanie: doprowadzanie do końca lub do 
etapu końcowego 

10007423 J zakres stan 

10027495 F zakrzepica żył głębokich zaburzony proces  naczyniowy 

10022345 DC żal żal 

10001183 DC żal dysfunkcyjny żal 

10008516 F żal po stracie 

emocja: poczucie smutku związane ze 
spodziewaną lub faktyczną istotną stratą i 
śmiercią; szok i niedowierzanie (etap szoku); 
wyczerpanie, skrajne poczucie zmęczenia i 
letarg, psychiczna udręka, reakcje 
osierocenia i żałoby, płacz lub szloch, 
zaniepokojenie, niedowierzanie, 
zaprzeczenie, złość (etap reakcji); 
dostosowanie się, akceptacja, odzyskanie 
orientacji, wyrażanie uczuć straty, akceptacja 
faktu straty, brak fizycznych oznak stresu, 
wyrażanie pozytywnych oczekiwań 
dotyczących przyszłości (etap akceptacji) 
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10038482 DC żal po stracie w rodzinie żal po stracie w rodzinie 

10000726 DC żal spodziewany żal 

10038476 F żal w rodzinie żal 

10026671 J zależność status 

10026713 J zależność negatywna zależność 

10012261 F żałoba 

odpowiedź psychologiczna: proces 
pozbywania się żalu po stracie bliskiej osoby, 
reakcja emocjonalna asystująca 
przezwyciężaniu poczucia osobistej straty, 
uczucie skrajnego żalu i straty, przybierające 
formę żałoby i osamotnienia, świadome 
kształtowanie reakcji i uczucia żalu po stracie 

10007614 F żałoba rodzinna 

żałoba: doświadczana przez rodzinę po 
stracie jej ukochanego członka lub innego 
dobra, materialnego bądź niematerialnego, 
manifestowanie cierpienia, fizycznych i 
emocjonalnych objawów przez więcej niż 
jednego członka rodziny, atmosfera żalu i 
cierpienia w rodzinie, wspólny smutek i 
tymczasowe zaburzenie rutynowego 
funkcjonowania rodziny 

10013754 A zamawianie 
zarządzanie: wydawanie polecenia, prośba o 
dostarczenie czegoś 

10004162 A zamienianie 
wykonywanie: zastępowanie jednej rzeczy 
inną 

10014735 F zanieczyszczenie 
zaburzony proces środowiskowy: coś co jest  
szkodliwe lub brudne 

10044391 F zaniedbanie dziecka zaniedbanie 

10044410 DC zaniedbanie dziecka zaniedbanie dziecka 

10033573 DC zaniedbanie jednostronne zaniedbanie jednostronne 

10044423 F zaniedbanie osoby starszej zaniedbanie 

10044468 DC zaniedbanie osoby starszej zaniedbanie osoby starszej 

10034478 F zaniedbanie połowicze 

zaburzona percepcja: utrata zdolności do 
rozpoznawania jednej strony ciała lub uczucie 
braku świadomości jednej strony ciała 

10001257 DC zaniepokojenie tożsamością osobową tożsamość osobowa 

10001079 DC zaniepokojenie wizerunkiem ciała wizerunek ciała 

10019119 F zaopatrzenie 

proces środowiskowy: przystępne, dostępne 
źródła i dystrybucja podstawowych zasobów 
niezbędnych do utrzymania życia ludzi 

10023928 F zaopatrzenie w lek zaopatrzenie 

10020988 F zaopatrzenie w wodę 

zaopatrzenie: dostępność w przystępnej 
cenie czystej wody potrzebnej ludziom do 
podtrzymania życia 

10008138 F zaopatrzenie w pokarm 

zaopatrzenie: dostępność przystępnych 
substancji, płynów lub prowiantu, które 
mogą być użyte jako pożywienie ludzkie 

10010127 F zapalenie proces patologiczny 

10029927 DC zapalenie zapalenie 

10043308 F zapalenie dziąseł zapalenie 

10043312 DC zapalenie dziąseł zapalenie dziąseł 

10004999 F zaparcie 

zaburzony proces układu pokarmowego: 
spadek częstotliwości defekacji, któremu 
towarzyszy trudność lub niekompletny 
proces pasażu stolca; proces pasażu 
wyjątkowo twardego i suchego stolca 

10000567 DC zaparcie zaparcie 

10006950 A zapewnianie 
organizowanie: czynienie pewnym lub 
oczywistym 

10006966 IC zapewnianie ciągłości opieki zapewnianie 

10050281 IC Zapewnianie materaca przeciwodleżynowego Zapewnianie 

10046973 IC Zapewnianie opiekunowi wsparcia w zarządzaniu sobą Zapewnianie 

10050247 IC Zapewnianie paliacji Zapewnianie  

10046960 IC Zapewnianie wsparcia w zarządzaniu sobą Zapewnianie 

10015935 A zapewnienie 
dystrybucja: uczynienie czegoś dostępnym 
dla kogoś 

10042697 IC zapewnienie  listy leków zapewnienie 

10043003 IC zapewnienie dyspensera na tabletki zapewnienie 

10043185 IC zapewnienie harmonogramu podawania leku zapewnienie 
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10046465 IC zapewnienie koordynacji opieki pielęgniarskiej zapewnienie 

10024493 IC zapewnienie materiału instruktażowego zapewnienie 

10043589 IC zapewnienie mówiącego dyspensera  na tabletki zapewnienie 

10041161 IC zapewnienie pokarmu zapewnienie 

10026399 IC zapewnienie prywatności zapewnienie 

10024504 IC zapewnienie prywatności podczas praktyk duchowych zapewnienie 

10026375 IC zapewnienie rodzinie wytycznych dotyczących przyszłości zapewnienie 

10039025 IC zapewnienie rutyny zasypiania zapewnienie 

10039714 IC zapewnienie urządzenia do neurostymulacji przezskórnej zapewnienie 

10037367 IC zapewnienie urządzenia wspierającego zapewnienie 

10043205 IC zapewnienie urządzenia wspomagającego pamięć zapewnienie 

10024527 IC zapewnienie urządzenia zabezpieczającego zapewnienie 

10032533 IC zapewnienie usług promocji zdrowia w zakresie rozwoju dziecka zapewnienie usług promocji zdrowia 

10032522 IC zapewnienie usług z zakresu promocji zdrowia zapewnienie 

10027067 IC zapewnienie wsparcia duchowego zapewnienie 

10027051 IC zapewnienie wsparcia emocjonalnego zapewnienie 

10027046 IC zapewnienie wsparcia społecznego zapewnienie 

10016498 A zapisywanie 

opisywanie: przedstawienie dowodu lub 
informacji na temat czegoś, co się wydarzyło 
lub zostało powiedziane 

10042894 M zapobieganie owrzodzeniu stopy cukrzycowej terapia 

10036680 IC zaprzestanie stosowania cewnika urologicznego zaprzestanie 

10036679 IC zaprzestanie stosowania drenażu rany zaprzestanie 

10036667 IC zaprzestanie terapii dożylnej zaprzestanie 

10011625 A zarządzanie 
działanie: bycie odpowiedzialnym i 
rozporządzanie kimś lub czymś 

10039278 M zarządzanie  halucynacjami terapia 

10044971 IC zarządzanie aktywnością pacjenta zarządzanie 

10042507 IC zarządzanie bezpieczeństwem środowiska zarządzanie 

10043641 IC zarządzanie biegunką zarządzanie 

10043799 IC zarządzanie błąkaniem zarządzanie 

10011660 IC zarządzanie bólem zarządzanie 

10031724 IC zarządzanie cewnikiem centralnym zarządzanie 

10031977 IC zarządzanie cewnikiem urologicznym zarządzanie 

10031912 IC zarządzanie chorobą zarządzanie 

10041427 IC zarządzanie defekacją zarządzanie 

10035989 IC zarządzanie delirium zarządzanie 

10031920 IC zarządzanie dializą otrzewnową zarządzanie 

10021837 IC zarządzanie efektem ubocznym leku zarządzanie 

10041721 IC zarządzanie gorączką zarządzanie 

10011639 IC zarządzanie gromadzeniem próbek zarządzanie 

10035818 IC zarządzanie halucynacjami zarządzanie halucynacjami 

10046291 IC zarządzanie hemodializą zarządzanie 

10035286 IC zarządzanie hiperglikemią zarządzanie 

10035272 IC zarządzanie hipoglikemią zarządzanie 

10031879 IC zarządzanie inkontynencją moczu zarządzanie 

10046301 IC zarządzanie inkontynencją stolca zarządzanie 

10031795 IC zarządzanie karmieniem dojelitowym zarządzanie 

10031908 IC zarządzanie karmieniem pozajelitowym zarządzanie 

10045430 IC zarządzanie krwawieniem z pochwy zarządzanie 

10035825 IC zarządzanie kryzysem terapia kryzysowa 

10011641 IC zarządzanie lekiem zarządzanie 

10031805 IC zarządzanie mimowolnym moczeniem zarządzanie 

10036256 IC zarządzanie nastrojem zarządzanie 

10031769 IC zarządzanie nastrojem depresyjnym po porodzie zarządzanie 

10046317 IC zarządzanie nawodnieniem zarządzanie 

10024429 IC zarządzanie negatywną odpowiedzią na leczenie zarządzanie 

10031867 IC zarządzanie negatywną odpowiedzią na sytuację zarządzanie 

10031833 IC zarządzanie negatywnym zachowaniem zarządzanie 

10031851 IC zarządzanie negatywnymi emocjami zarządzanie 

10031711 IC zarządzanie niepokojem zarządzanie 

10036021 IC zarządzanie niewłaściwymi zachowaniami seksualnymi zarządzanie 

10038718 IC zarządzanie niwelowaniem objawu zarządzanie 

10043673 IC zarządzanie nudnościami zarządzanie 

10031965 IC zarządzanie objawem zarządzanie 

10036793 IC zarządzanie obrzękiem zarządzanie 

10035238 IC zarządzanie oddawaniem moczu zarządzanie 
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10043821 IC zarządzanie odwodnieniem zarządzanie 

10035991 IC zarządzanie oszczędzaniem energii zarządzanie 

10050345 IC Zarządzanie otarciem naskórka Zarządzanie 

10031949 IC zarządzanie pielęgnacją  prenatalną zarządzanie 

10031880 IC zarządzanie pielęgnacją nefrostomii zarządzanie 

10031931 IC zarządzanie pielęgnacją poporodową zarządzanie 

10011656 IC zarządzanie postępowaniem z próbką zarządzanie 

10046270 IC zarządzanie poziomami składników krwi zarządzanie 

10046262 IC zarządzanie poziomem glukozy we krwi zarządzanie 

10011687 IC zarządzanie próbką zarządzanie 

10011673 IC zarządzanie reżimem zarządzanie 

10023888 IC zarządzanie reżimem  leku zarządzanie 

10023890 IC zarządzanie reżimem ćwiczeń zarządzanie 

10023861 IC zarządzanie reżimem diety zarządzanie 

10031954 IC zarządzanie reżimem pielęgnacji stomii zarządzanie 

10043723 IC zarządzanie reżimem rehabilitacji kardiologicznej zarządzanie 

10044512 IC zarządzanie sedacją zarządzanie 

10037187 IC zarządzanie skriningiem zarządzanie 

10046837 F Zarządzanie sobą Aktywność wykonywana samodzielnie 

10004798 F zarządzanie społecznością 

zarządzanie: proces działania lub proces 
obsługi, kontrolowania, regulowania lub 
prowadzenia spraw społeczności 

10034608 IC zarządzanie statusem finansowym zarządzanie 

10036013 IC zarządzanie statusem odżywienia zarządzanie 

10031822 IC zarządzanie statusem zdrowotnym po hospitalizacji zarządzanie 

10044111 F zarządzanie stresem zarządzanie 

10042096 IC zarządzanie terapią płynami zarządzanie 

10011694 IC zarządzanie transportem zarządzanie 

10031782 IC zarządzanie trawieniem zarządzanie 

10039307 M zarządzanie urojeniami terapia 

10035802 IC zarządzanie urojeniami zarządzanie urojeniami 

10031776 IC zarządzanie urządzeniem zarządzanie 

10036605 IC zarządzanie urządzeniem do kompresjoterapii zarządzanie urządzeniem 

10042530 IC zarządzanie urządzeniem zewnętrznym do kontynencji moczu zarządzanie 

10046859 F Zarządzanie własnymi symptomami Zarządzanie sobą 

10046329 IC zarządzanie wymiotami zarządzanie 

10031846 IC zarządzanie zaburzonym procesem radzenia sobie zarządzanie 

10035970 IC zarządzanie zachowaniem agresywnym zarządzanie 

10046289 IC zarządzanie zmęczeniem zarządzanie 

10032023 F zasadowica metaboliczna zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa 

10032669 F zasadowica oddechowa zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa 

10007508 F zasłabnięcie 
zaburzona świadomość: nagła utrata 
świadomości psychicznej ze słabością fizyczną 

10002464 A zastosowanie dystrybucja: praktyczne użycie czegoś 

10030472 IC zastosowanie bandaża elastycznego zastosowanie 

10050350 IC Zastosowanie maści Zastosowanie 

10036468 IC zastosowanie okładu chłodzącego zastosowanie 

10039617 IC zastosowanie okładu rozgrzewającego zastosowanie 

10030486 IC zastosowanie pończoch elastycznych zastosowanie 

10036182 IC zastosowanie przymusu bezpośredniego zastosowanie 

10002472 IC zastosowanie urządzenia zabezpieczającego zastosowanie 

10002641 A zasysanie 
odsysanie: odsysanie lub odprowadzanie 
substancji 

10004952 F zator 

zaburzony status: nadmierne gromadzenie 
się krwi lub innego płynu w określonej części 
ciała 

10014703 F zatrucie proces patologiczny 

10034631 F zatrzymanie moczu 

status dróg moczowych: mimowolne 
gromadzenie się moczu w pęcherzu, 
niekompletne opróżnianie pęcherza związane 
z utratą funkcji mięśni pęcherza, efekt 
uboczny narkotyków lub uszkodzenia 
pęcherza 

10034654 DC zatrzymanie moczu zatrzymanie moczu 

10041933 F zatrzymanie płynów zaburzony proces układu regulacyjnego 

10025934 F zaufanie 
emocja: poczucie pewności, wiary w dobro, 
wytrzymałość i niezawodność innych 
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10007013 F zawiść 

emocja negatywna: uczucie niezadowolenia 
lub rozżalenia wywołane lepszym losem innej 
osoby, grupy lub społeczności 

10006160 F zawroty głowy 

zaburzona percepcja: doznanie słabości lub 
niezdolności utrzymania równowagi w pozycji 
stojącej lub siedzącej, związane ze 
splątaniem, nudnościami lub osłabieniem 

10045584 DC zawroty głowy zawroty głowy 

10002192 T zawsze częstotliwość 

10010952 F zazdrość 

emocja negatywna: uczucie podejrzliwości 
lub rozżalenia z powodu rywalizacji w miłości 
lub przywiązaniu, uczucia zazdrości 
skierowane są raczej ku innym niż ku sobie, 
są związane z zazdrością między 
rodzeństwem 

10004574 A zbieranie 
uzyskiwanie: składanie czegoś w całość, 
zespolenie 

10001986 F zbiór działań działanie 

10001993 F zbiór procesów ciała proces ciała 

10002003 F zbiór rzeczy byt 

10007239 T zdarzenie lub epizod sytuacja: zjawisko, coś, co się wydarza 

10019427 A zdejmowanie ubrania 

ubieranie lub rozbieranie: zdejmowanie 
ubrania poprzez odpinanie guzików, 
rozpinanie mocowań i zamków 
błyskawicznych, zarówno na górnej jak i 
dolnej części ciała; zdejmowanie skarpetek, 
pończoch, obuwia; składanie, wieszanie i 
odkładanie ubrania tak jak do szuflady lub 
szafy 

10000653 DC zdezorganizowane zachowanie niemowlęcia zachowanie zdezorganizowane 

10028230 DC zdolna/y do komunikowania werbalnego zdolność komunikowania werbalnego 

10035123 DC zdolna/y do uczestniczenia w planowaniu opieki zdolność uczestniczenia w planowaniu opieki 

10034547 DC zdolna/y do zarządzania finansami zdolność zarządzania finansami 

10000034 F zdolność status 

10000052 F zdolność  komunikowania zdolność 

10025039 F zdolność  komunikowania werbalnego zdolność  komunikowania 

10034568 F zdolność  kupowania zdolność 

10023468 F zdolność  widzenia zdolność 

10000075 F zdolność  wykonywania zdolność 

10025640 F zdolność  wykonywania opieki zdolność 

10040346 F zdolność aktywnego wypoczynku zdolność 

10000258 F zdolność chodzenia zdolność 

10000178 F zdolność dbania o estetyczny wygląd 
zdolność: utrzymywanie skóry, jamy ustnej, 
włosów i paznokci w czystości 

10000081 F zdolność dbania o zdrowie zdolność 

10000047 F zdolność dostosowania zdolność 

10000121 F zdolność kąpieli zdolność: mycie części lub całego ciała 

10038183 F zdolność komunikowania potrzeb zdolność komunikowania 

10026587 F zdolność komunikowania uczuć zdolność komunikowania 

10029511 F zdolność monitorowania zdolność 

10043061 F zdolność nabycia leku zdolność 

10000215 F zdolność ochrony zdolność 

10021800 F zdolność odczuwania zdolność 

10023481 F zdolność odczuwania smaku zdolność 

10023475 F zdolność odczuwania zapachów zdolność 

10000113 F zdolność odgrywania roli zdolność 

10043035 F zdolność poprawnego wykonywania funkcji motorycznych zdolność 

10012108 F zdolność poruszania zdolność: dobrowolny ruch ciała 

10000099 F zdolność prowadzenia domu zdolność 

10000236 F zdolność przełykania zdolność 

10000204 F zdolność przemieszczania 
zdolność: zdolność  ruchu i zmiany położenia 
ciała np. między jedną a drugą lokalizacją 

10029524 F zdolność przygotowania pokarmu zdolność 

10017091 F zdolność reakcji status: reakcje na bodziec 

10035894 F zdolność rodziny uczestniczenia w planowaniu opieki zdolność uczestniczenia 

10026573 F zdolność rozmowy o procesie umierania zdolność  komunikowania 

10000243 F zdolność rozwoju zdolność 
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10000166 F zdolność samodzielnego jedzenia 
zdolność: doustne przyjmowanie pokarmu i 
płynów 

10000197 F zdolność samodzielnego korzystania z toalety 
zdolność: wykonywanie czynności 
toaletowych w celu oddawania moczu i stolca 

10000150 F zdolność samodzielnego ubierania i dbania o estetyczny wygląd zdolność 

10024035 F zdolność sensoryczna zdolność 

10023434 F zdolność słyszenia zdolność 

10000227 F zdolność socjalizacji zdolność 

10000109 F zdolność sprawowania opieki przez rodziców zdolność 

10000145 F zdolność ubierania 
zdolność: zakładanie i zdejmowanie 
odpowiednich ubrań 

10025376 F zdolność uczestniczenia zdolność 

10035110 F zdolność uczestniczenia w planowaniu opieki zdolność uczestniczenia 

10000184 F zdolność wykonywania higieny 
zdolność: dbałość o utrzymanie estetycznego 
wyglądu i czystości ciała 

10035390 F zdolność wykonywania opieki przez opiekuna zdolność 

10023729 F zdolność wykonywania samoopieki zdolność 

10034534 F zdolność zarządzania finansami zdolność 

10000068 F zdolność zarządzania reżimem zdolność 

10044124 F zdolność zarządzania stresem zdolność 

10028333 DC zdolny/a do chodzenia zdolność chodzenia 

10028269 DC zdolny/a do dbania o estetyczny wygląd zdolność dbania o estetyczny wygląd 

10023452 DC zdolny/a do dbania o zdrowie zdolność dbania o zdrowie 

10021828 DC zdolny/a do dostosowania zdolność dostosowania 

10028224 DC zdolny/a do kapieli zdolność  kapieli 

10025025 DC zdolny/a do komunikowania efektywna zdolność komunikowania 

10029240 DC zdolny/a do mobilności w łóżku mobilność w  łóżku 

10043088 DC zdolny/a do nabycia leku zdolność pozyskania leku 

10028295 DC zdolny/a do połykania zdolność połykania 

10028461 DC zdolny/a do poruszania zdolność poruszania 

10028248 DC zdolny/a do prowadzenia domu zdolność prowadzenia domu 

10028322 DC zdolny/a do przemieszczania zdolność przemieszczania 

10030137 DC zdolny/a do przygotowania pokarmu zdolność przygotowania pokarmu 

10040367 DC zdolny/a do relaksowania zdolny/a relaksowania 

10034575 DC zdolny/a do robienia zakupów zdolność robienia zakupów 

10028305 DC zdolny/a do rozwoju zdolność rozwoju 

10028253 DC zdolny/a do samodzielnego jedzenia zdolność samodzielnego jedzenia 

10028314 DC zdolny/a do samodzielnego korzystania z toalety zdolność samodzielnego korzystania z toalety 

10025714 DC zdolny/a do samoopieki pozytywna zdolność samoopieki 

10028282 DC zdolny/a do socjalizacji zdolność socjalizacji 

10028211 DC zdolny/a do ubierania zdolność ubierania 

10028207 DC zdolny/a do ubierania i dbania o estetyczny wygląd 
zdolność ubierania i dbania o swój estetyczny 
wygląd 

10028749 DC zdolny/a do wykonania higieny jamy ustnej zdolny/a  do wykonywania higieny 

10028708 DC zdolny/a do wykonywania higieny zdolność wykonywania higieny 

10025655 DC zdolny/a do wykonywania opieki zdolność wykonywania opieki 

10001407 DC zdolny/a do zarządzania reżimem zdolność zarządzania reżimem 

10029272 DC zdolny/a do zarządzania reżimem leku zdolność zarządzania reżimem 

10043866 DC 
zdolny/a do zarządzania reżimem leku z wykorzystaniem treningu 
pamięci zdolny/a do zarządzania reżimem leku 

10008711 F zdrowie 

status: dynamiczny proces przystosowywania 
się do środowiska i radzenia sobie w nim, 
zaspokajania potrzeb i osiągnięcie pełni 
możliwości fizycznych, psychicznych 
duchowych i społecznych, a nie tylko brak 
chorób lub słabości 

10013586 F zdrowie pracujących 

zdrowie: stan, w którym pracownik 
funkcjonuje na optymalnym poziomie 
dobrostanu w miejscu pracy 

10004767 F zdrowie społeczności 
zdrowie: względny poziom zdrowia i 
występowanie chorób w społeczności 

10017223 L żebro kość 

10007874 F żeński układ moczowy układ moczowy 

10007861 F żeński układ rozrodczy układ rozrodczy 

10035422 F zespół abstynencyjny status 
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10015450 F zespół napięcia przedmiesiączkowego 

ból trzewny: oznaka początkowej fazy 
menstruacji w kilku ostatnich dniach cyklu 
menstruacyjnego, napięcie nerwowe, 
drażliwość, zwiększanie masy ciała, obrzęk, 
ból głowy, bóle sutków, zaburzenia nastroju, 
zaburzenia koncentracji poprzedzające 
menstruację; wspomniane objawy ustępują 
po pierwszym lub drugim dniu cyklu 

10023097 DC zespół nieużywania nieużywanie 

10039400 M zespół wielospecjalistyczny grupa 

10003771 F zespół wypalenia 

zaburzony proces radzenia sobie: utrata 
energii w związku z długotrwałym stresem, 
brak wsparcia i relacji międzyludzkich, 
konflikt między  oczekiwaniami a 
rzeczywistością 

10042511 M zewnętrzne urządzenie do trzymania urządzenie 

10043280 F zgaga zaburzony proces układu pokarmowego 

10043298 DC zgaga zgaga 

10004981 F zgoda status 

10004526 F zimna pogoda pogoda: niska temperatura otoczenia 

10004503 M zimny pokarm pokarm 

10014477 F zjawisko  

10008210 F złamanie 

zaburzony proces układu mięśniowo-
szkieletowego: brak ruchomości części 
aparatu ruchowego związany z urazem kości, 
przerwanie ciągłości tkanki kostnej; 
dotkliwość urazu zależna jest od miejsca 
uszkodzenia, budowy kości i rodzaju złamania 

10034506 IC zliczanie urządzeń chirurgicznych i materiałów opatrunkowych zliczanie 

10033951 IC 
zliczanie urządzeń chirurgicznych i materiałów opatrunkowych 
podczas operacji zliczanie 

10013351 L żłobek ośrodek pobytu dziennego dla dzieci 

10022983 DC złożony reżim dawkowania leków złożony reżim dawkowania leków 

10007717 F zmęczenie 

emocja negatywna: uczucie ubytku sił i 
wytrzymałości, poczucie znużenia, strudzenie 
fizyczne i psychiczne, apatia z obniżonymi 
zdolnościami do pracy fizycznej lub 
umysłowej 

10000695 DC zmęczenie zmęczenie 

10045131 IC zmiana opatrunku na ranie zmienianie 

10002185 A zmienianie 
regulowanie: częściowa lub całkowita zmiana 
czegoś 

10050332 IC Zmienianie pieluchy Zmienianie 

10001242 DC zmieniona percepcja zaburzona percepcja 

10022954 DC zmienione ciśnienie krwi ciśnienie krwi 

10045675 DC zmienione skurcze macicy skurcz macicy 

10031996 IC zmierzenie ciśnienia krwi zmierzenie 

10035451 IC zmierzenie obwodu głowy zmierzenie 

10036819 IC zmierzenie obwodu klatki piersiowej zmierzenie 

10046338 IC zmierzenie oddechów zmierzenie 

10043455 IC zmierzenie ruchów płodu zmierzenie 

10039245 IC zmierzenie spożycia płynów zmierzenie 

10041212 IC zmierzenie stężenia glukozy we krwi zmierzenie 

10032006 IC zmierzenie temperatury ciała zmierzenie 

10036826 IC zmierzenie tętna zmierzenie 

10044740 IC zmierzenie tętna na tętnicy promieniowej zmierzenie 

10043440 IC zmierzenie tętna płodu zmierzenie 

10039250 IC zmierzenie wydalanych płynów zmierzenie 

10037000 IC zmierzenie wzrostu zmierzenie 

10005600 A zmniejszanie 
zmienianie: dostosowywanie czegoś w celu 
uzyskania mniejszego lub niższego rezultatu 

10050384 IC Zmniejszanie hałasu Zmniejszanie 

10027120 DC zmniejszona bezsilność bezsilność 

10000828 DC zmniejszona pojemność wewnątrzczaszkowa wewnątrzczaszkowa pojemność adaptacyjna 

10047444 DC Zmniejszona rozpacz Rozpacz 

10027938 DC zmniejszone ryzyko samobójstwa ryzyko samobójstwa 

10027098 DC zmniejszone splątanie splątanie 

10047459 DC Zmniejszone zachowanie wycofane Zachowanie wycofane 
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10033525 DC zmniejszone zaniedbanie jednostronne zaniedbanie jednostronne 

10027901 DC zmniejszony nastrój depresyjny nastrój depresyjny 

10027929 DC zmniejszony stres przeciążenie stresem 

10027756 DC zmniejszony stres relokacyjny stres relokacyjny 

10027149 DC zmniejszony utrzymujący się stres duchowy stres duchowy 

10006092 F zniekształcone myślenie zaburzone funkcje poznawcze 

10000669 DC zniekształcony proces myślenia zniekształcone myślenie 

10018861 L żołądek element układu pokarmowego 

10013796 F zorganizowane zachowanie niemowlęcia zachowanie zorganizowane 

10035106 DC zorganizowane zachowanie niemowlęcia zorganizowane zachowanie niemowlęcia 

10027843 DC zredukowana agitacja (pobudzenie) agitacja (pobudzenie) 

10029390 DC zredukowane zmęczenie zmęczenie 

10035621 DC zredukowane zniekształcone myślenie zniekształcony proces myślenia 

10027917 DC zredukowany ból ból 

10027862 DC zredukowany chroniczny smutek chroniczny smutek 

10027804 DC zredukowany konflikt decyzyjny konflikt decyzyjny 

10027858 DC zredukowany niepokój niepokój 

10027889 DC zredukowany strach strach 

10027794 DC zredukowany stres opiekuna stres opiekuna 

10018698 F zwichnięcie 

zaburzony proces układu mięśniowo-
szkieletowego: trauma stawu powodująca 
ból i niesprawność ruchową, zaburzone i 
bolesne poruszanie stawem, tkliwość, 
skurcze mięśni, obrzęk, przebarwienie i 
zaburzone funkcjonowanie stawu, związane z 
traumatycznym urazem lub zerwaniem tkanki 
łącznej otaczającej staw 

10009961 A zwiększanie 
zmienianie: dostosowanie czegoś w celu 
osiągnięcia pożądanego wyższego rezultatu 

10006796 A zwiększanie pewności siebie 

promowanie: umożliwienie osobom 
dokonania wyboru w celu wykorzystania ich 
potencjału na rzecz poprawy zdrowia 

10024884 A zwiększanie tolerancji aktywności zwiększenie 

10050418 F Zwiększona odporność Odporność 

10025395 DC zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe ciśnienie wewnątrzczaszkowe 

10020413 L zwieracz cewki moczowej element układu moczowego 

10002280 L zwieracz odbytu element układu pokarmowego 

10002331 F zwierzę 

organizm: istota żywa  z możliwością 
doznawania i mocą dobrowolnego 
poruszania 

10006187 F zwierzę domowe 
zwierzę: oswojone zwierzę należące do 
właściciela 

10005556 L zwłoki ciało 

10020665 L żyła naczynie krwionośne 

10043246 L żyła układowa żyła 

10043279 DC żylaki żylaki 

 


