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Adynamie 3

A
abbinden  çözmek 
Abdomen n abdomen [karın bölgesi]
Abend m akşam 
Abendessen n akşam yemeği 
abends  akşam vaktinde 
Abführmittel n müshil ilacı [kabızlığa 

karşı ilaç]
Abgeschlagenheit f halsizlik, 

yorgunluk, bitkinlik 
abhängig  bağımlı 
Abhängigkeit f bağımlılık 
Abhilfe f çare [derman]
abhören  kulaklık ile muayene etmek 
abkühlen  soğutmak [serinlendirmek]
Abmagerungskur f zayıfl ama rejimi 
abnehmen  zayıfl amak [kilo vermek]
Abortus m abortus [çocuk düşürme, 

düşük]
Abrasio f abrasio [küretaj]
Abrechnung f hesap 
absaugen  emmek [hava-sıvı çekmek]
Abschürfung f sıyrıntı 
abschwellen  şişkinliğin inmesi 
absorbieren  absorbe [emmek]
Absorption f absorbsiyon [emilme]
abstillen  bebeği memeden kesme 
Abstrich m çıkarılan doku parçası 

[ifrazat]
Abszess m abse [doku içinde iltihap 

veya cerehat oluşması]
abtreiben  çocuk aldırmak [küretaj 

yapmak]
Abtreibung f çocuk aldırma [küretaj]

Abwehrkräfte pl vücut dirençi 
Acarbose f asarboz [şeker 

hastalığında kullanılan, ağız yolu 
ile alınan ve kan şekerini düşüren 
bir ilaç türü]

ACE-Hemmer m ACE inhibitörü 
[tansiyon düşürücü bir ilaç türü]

Achillessehne f topuk kirişi 
Achselhöhle f koltuk altı 
acht  sekiz 
Adamsapfel m ademelması 
Adaptation f adaptasyon [organların 

çevreye uyum sağlaması-örneğin 
göz]

Adduktion f adüksiyon [kol ve 
bacakların mediyan hatta 
yaklaşması]

Adenitis f adenit [lenf bezlerinin akut 
veya kronik iltihaplanması]

Adenom n adenom [normal bez 
hücresini andırır şekilde bir 
salgıbezinde gelişen iyi huylu 
tumör]

Ader f damar 
adipös  obez [şişman]
Adipositas f obesite [şişman, fazla 

kilolu]
Adrenalin n adrenalin [böbrek üstü 

bezlerinin iç kısımları tarafından 
salgılanan bir hormondur]

Adresse f adres 
Adsorption f adsorpsyon [serbest ve 

çözünmüş bir maddenin zayıf ya da 
güçlü bir bağla diğer bir maddenin 
yüzeyinde bağlanması]

Adventitia f adventisya [doku 
katmanı, damar veya bir organın 
en diştaki fi bröz tabaka]

Adynamie f adinami [kas zayıfl ığı]
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4 Aerophagie

Aerophagie f aerofaji [yemek borusu 
ve mideye giren havanın bir 
miktarının bilinç dışı yutulması]

Aerophobie f aerofobi [hava 
ceryanlarından korkan]

Aerosol n aerosol [hava veya gaz 
içinde süspansiyon şeklinde tutulan 
katı veya sıvı partiküller içeren 
basınçlı sistem]

Aerotherapie f aeroterapi [hava ile 
iyileştirme formu]

After m makat [anus]
Afterjucken n makat kaşıntısı 
Aggression f agresyon [saldırganlık, 

öfk eli olmak]
aggressiv  agresif [saldırgan]
Agnosie f agnozi [sensorial yetmezlik 

sonucu tanıma yeteneğinin 
kaybolması]

Agonie f agoni [ölümle mücadele]
Agoraphobie f agorafobi [açık bir 

sahada yalnız kalınca hissedilen, 
kontrol edilemeyen bir korkudur]

Agrammatismus m agramatizm [bir 
kelimenin bir veya birkaç harfi nin 
telaff uzunda bozukluk]

Agraphie f agrafi  [yazı veya işaretlerle 
duygularını anlatamama]

AIDS-Infektion f AIDS enfeksiyonu 
AIDS-Test m AIDS testi 
Akademie f akademi 
Akklimatisation f aklimasyon [çevre 

ve iklim şartlarında fi zyolojik uyum 
gösterme]

Akkommodation f akomodasyon 
[gözlerin değişik uzaklıklara uyum 
sağlaması]

Akne f akne [yüz, omuzlar, sırt ve 
göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik 
bir deri hastalığıdır]

Akrodermatitis f akrodermatit 
[ekstremitelerde lokalize cilt 
hastalığı]

Akromegalie f akromegali [beyin 
tabanında bulunan hipofi z bezinin 
önbölümünün aşırı çalışmasına 
bağlı bir durumdur]

aktiv  aktif 
Aktivität f aktivite 
aktuell  aktüel [güncel]
Akupunktur f akupunktur 
Alarmpunkte pl alarm noktaları 
Alarmzeichen n alarm göstergesi 
Albumin n albümin [suda çözülen 

basit protein türü]
Albuminurie f albüminüri [albüminin 

idrar yoluyla atılması]
Alexie f aleksi [okuma zorluğu, 

kelimeleri okuyamama]
Alkali n alkali 
Alkalose f alkaloz [plazmanın asit-

baz dengesinin bozulmasıyla pH 
nın7,4 üstünde olması]

Alkohol m alkol 
alkoholfrei  alkolsüz [içkisiz]
alkoholfreies Getränk n alkolsüz 

içecek 
alkoholhaltig  alkollü [içkili]
Alkoholiker m alkolik 
alkoholisches Getränk n alkollü 

içecek [içki]
Alkoholismus m alkol bağımlılığı 
Alkoholspiegel m kandaki alkol 

miktarı 
Alkoholtest m alkol testi 
Alkoholumschlag m alkollü sargı bezi 
Alkoholuntersuchung f alkol 

muayenehesi 
Alkoholvergiftung f alkol 

zehirlenmesi 
Allergen n alerjen 
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Angebot 5

Allergie f alerji 
Allergietest m alerji testi 
allergisch  alerjik 
allgemein  genel 
Allgemeinarzt m pratisyen doktor 
Allheilmittel n her derde deva 
Aloe Vera f aloe vera [sarısabır]
Alopezie f alopesi [saçların veya 

kılların tamamen dökülmesi]
Alptraum m kâbus [korkulu rüya]
alt werden  ihtiyarlamak 
Altentreff m yaşlıların buluşma yeri 
Alter n yaş 
altern  yaşlanmak [ihtiyarlamak]
Altersdiabetes m yaşlılık ile ortaya 

çıkan diyabet hastalığı 
Alterserscheinung f yaşlanma 

belirtisi 
Altersheilkunde f jeriyatri 
Altersheim n huzurevi [yaşlılar evi]
Alterskrankheit f yaşlılık hastalığı 
Alterungsprozess m yaşlanma süreci 
Alzheimer-Krankheit f alzheimer 

hastalığı 
Amalgam n amalgam [diş-dolgusu]
ambulante Behandlung f ayakta 

tedavi 
ambulanter pflegerischer Dienst m 

ayakta-evde hasta bakım servisi 
Ambulanz f ambülans 
Ambulanzwagen m ambülans 

otomobili 
Amelie f ameli [doğuştan 

ekstrimitelerin yokluğu]
Amenorrhoe f amenore [bir kadının, 

gebelik dışında aybaşı akıntısının 
olmaması]

Ammoniak n amonyak 
Amnesie f amnesi [hafızanın kısmen 

veya tamamen kaybı]

Amnioskopie f amnioskopi 
[amnioskop aracılığı ile amniotik 
sıvının ve fetüsün incelenmesi]

Amniozentese f amniyosentez 
[hamileliğin 16. haft asından 
itibaren alınabilen amniotik sıvı]

Ampulle f ampul 
Amputation f ampütasyon 
Anabolikum n anabolik [protein ve 

kas oluşumunu hızlandıran etken 
madde]

anal  anal [anüsle ilgili]
Analregion f anal bölgesi 
Analyse f analiz [tahlil]
Anämie f anemi [kansızlık]
anämisch  anemik [kan sayımında 

eritrosit ve hemoglobin miktarı 
düşüklüğü]

Anamnese f anamnez [hasta ile ilgili 
bilgiler]

Anästhesie f anestesi 
Anästhesieabteilung f anestesi 

bölümü 
Anästhesist m anestesi (narkoz) 

doktoru 
Anastomose f anastamoz [özellikle 

iki damar veya iki sinir arasında 
bağlantı]

Anatomie f anatomi 
anatomisch  anatomik 
anbieten  sunmak 
Aneurysma n anevrizma [bir 

damarda belli bir bölgenin 
genişlemesiyle oluşan şişkinlik, 
tümör çıkıntısı]

Anfall m hastalık nöbeti 
Anfangsdosis f başlangıç dozajı 
anfassen  ellemek 
angeboren  doğuştan 
Angebot n teklif 
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6 Angina

Angina f anjina [1. Boğazda, 
bademciklerdeki infl amasyonlu 
hastalık; 2. Göğüs bölgesindeki ağrı]

Angina pectoris f kalp (göğüs) anjini 
Angiographie f anjiyografi  

[damarların, kontrast yardımıyla 
röntgen ile gözlemleme]

Angiokardiographie f 
anjiyokardiyografi  [kalp 
damarlarının, kontrast yardımıyla 
röntgen ile gözlemlemesi]

Angiom n anjiyom [kan 
damarlarında oluşan iyi huylu 
şişlik]

Angst f korku 
Angsthase m ödlek [tavşan yürekli]
Angstzustand m korku hali 
anhusten  yüzüne öksürmek 
Anis m anason 
ankleiden  giyinmek 
Ankylose f ankiloz [eklemin hareket 

yeteneğinin azalması veya 
kaybolması]

Anmeldebüro n müracaat bürosu 
anmelden  kaydettirmek 
Anomalie f anomali [alışılmazlık, 

normalin dışında]
Anorexie f anoreksi [iştahın azalması 

veya kaybolması]
Anoxie f anoksi [kanda oksijen azlığı]
Anpassung f uyum sağlama 
Anpassungsfähigkeit f uyum 

sağlama kabiliyeti 
anschwellen  şişmek 
Ansprechpartner m danışılan kişi 
anstecken  bulaştırmak 
ansteckend  bulaşıcı 
Antagonist m antagonist [karşı etki]
Antazida pl antasid [mide suyunu-

asitini nötralize eden ilaç]
Anthrax n antraks [şarbon]

Antialkoholiker m antialkolik [alkol 
düşmanı]

Anti-Baby-Pille f doğum kontrol hapı 
Antibiotikum n antibiyotik 
Antidepressiva pl antidepresif ilaç 

[depresyona karşı ilaç]
Antidiabetika pl antidiyabetik ilaç 

[diyabet hastalarında kullanılan 
kan şekeri düşürücü ilaçlar]

Antidiuretika pl antidiüretik ilaç 
[idrar oluşumunu önleyen ilaçlar]

Antidot n antidot [panzehir; zehirli 
bir maddenin etkisinin ortadan 
kaldıran madde]

Antiemetika pl antiemetik ilaç 
[kusma önleyici ilaç]

Antiepileptika pl antiepileptik ilaç 
[epilepsi önleyici ilaç]

Antigen n antijen [organizmaya 
girdiğinde kendisine karşı antikor 
oluşmasına neden olan ve 
onunla birleşerek hipersensibilite 
reaksiyonlarıa neden olanbilen 
madde]

Antikörper m antikor [antijen adı 
verilen serum globulinler]

antineuralgisch  antinevraljik 
[romatizmaya karşı]

Antipathie f antipati [hoşnutsuzluk]
Antirheumatika pl antireumatik ilaç 

[romatizmaya karşı ilaç]
Antisepsis f antisepsi [mikropları ve 

virusları ilaçla yok etme]
antiseptisch  antiseptik 
Antispasmodikum n antispazmotik 

ilaç [spazm çözücü, daha çok 
iç organlardaki düzkasların 
kasılmalarını çözen ilaç grubuna 
verilen isim]

Antitoxin n antitoksin [bir toksin‘in 
etkilerine karşı koymak için 
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organizma tarafından oluşturulan 
madde]

Anurie f anüri [idrar tutulması, idrar 
çıkaramama]

Anus m anüs [makat, sindirim 
kanalının bitiş kısmı]

Anwendung f kullanım 
Anwendungsdauer f kullanım süresi 
Anwendungsgebiet n kullanım alanı 
Anzeichen n belirti [işaret]
anziehen  giyinmek 
Aorta f aort [kalpten çıkan vücudun 

en büyük damarı]
Aortenaneurysma n aortik 

anevrizma [aort damarının her 
hangi bir bölümünde görülen 
genişleme]

Aortenbogen m aort yayı 
Aperitif m aperitif 
Aphagie f afaji [yutma güçlüğü]
Aphasie f afazi [konuşma veya 

konuşulanı anlama yeteneğinin 
kaybı]

Aphonie f afoni [sesini yitiren, 
kaybeden]

Apnoe f apne [solunumun geçici bir 
zaman içinde durması]

Apoplex m apopleksi [felç, inme]
Apotheke f eczane 
Apotheker m eczacı 
Appendektomie f apendektomi 

[apandis-körbarsağın cerrahi 
yöntemle çıkarılması]

Appendix m apandis [körbarsak]
Appendizitis f apandisit [körbarsak 

iltihabı]
Appetit m iştah 
Appetit anregen  iştah açmak 
appetitlos  iştahsız 
Appetitlosigkeit f iştahsızlık 
Appetitstörung f iştah bozukluğu 

Appetitzügler m iştah kesici 
Applikation f aplikasyon [içirmek, 

yutturmak]
Apraxie f apraksi [kasların 

gücüne, duyarlınığında ve 
koordinasyonunda bozukluk 
olmadığı halde, belli bir amaca 
yönelik hareketleri yapamama]

April m nisan 
Arbeit f iş [çalışma]
arbeiten  iş yapmak [çalışmak]
Arbeitshygiene f iş (çalışma) hijyeni 
Arbeitsrecht n iş hukuku [çalışma 

hukuku]
Arbeitsunfall m iş kazası 
Areal n saha, alan 
Arm m kol 
Armbruch m kol kırılması 
Armtragetuch n kol askısı 
Arnika f öküzgözü 
Aroma n aroma 
Arrhythmie f aritmi [kalp ritim 

bozukluğu]
Arsen n arsen [kimyasal element]
Arterie f arterdamar [atardamar]
Arterielle Verschlusskrankheit 

(AVK) f atardamar tıkanma 
hastalığı 

Arterienblut n atardamar kanı 
Arterienverkalkung f atardamar 

kireçlenmesi 
Arterienverschluss m atardamar 

tıkanması 
Arteriitis f arterit [arter damarın 

iltihaplanması]
Arteriosklerose f arterioskleroz 

[damar kireçlenmesi]
Arthritis f artrit [mafsal, eklem 

iltihabı]
Arthrose f artroz [eklem kireçlenmesi]
Arzneimittel n ilaç 
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8 Arzt

Arzt m doktor [hekim]
Arztanordnung f doktor talimatı 
Arztbericht m doktor (hekim) raporu 
Arztfehler m doktor hatası 
Ärztin f bayan doktoru 
ärztliche Untersuchung f hekim 

(doktor) muayenesi 
Arztneimittelsucht f ilaç bağımlılığı 
Arztvisite f doktor vizitası 
Asbest m asbest 
Ascorbinsäure f askorbik asit 

[vitamin C]
Asepsis f asepsi [septik veya 

aseptik hastalıkları önlemek için, 
uygun yöntemlerle organizmaya 
mikropların girişini önleme 
metodu]

aseptisch  aseptik [patojen 
mikroorganizma içermeyen]

Aspartam n aspartam [enerji 
içermeyen bir tür tatlandırıcı]

Asphyxie f asfi ksi [nabız yokluğu, 
nefes yokluğu]

Aspiration f aspirasyon [sıvı, gaz veya 
yabancı bir maddenin akciğere 
teneff üs edilmesi]

Aspirin n aspirin 
Assistenzarzt m asistan hekim 
assistieren  asiste-asistanlık etmek 
ästhetisch  estetik 
ästhetische Operation f estetik 

operasyonu 
Asthma n astım 
Asthma bronchiale n bronşiyal astım 
Asthmaanfall m astım krizi; nöbeti 
Asthmamittel n astım ilacı 
Asthmatiker m astım hastası 
Astronautenkost f astronot yiyeceği 

[hap veya tüp şeklinde yiyecekler]
Aszites m assit [serbest karın 

bölgesinde toplanan sıvı]

Ataxie f ataksi [kas gücü eksilmeden 
hareketlerde düzensizlik görülmesi]

Atelektase f atelektazi [akciğerin 
belirli bir bölümün hava ile 
dolmaması]

Atem m solunum [nefes]
Atembeschwerden pl solunum 

güçlüğü 
atemerleichternd  solunum 

kolaylaştırıcı 
Atemgymnastik f solunum jimnastiği 

[nefes alma yöntemleri]
Atemhilfsmuskulatur f solunuma 

yardımcı kaslar 
Atemlähmung f solunum tutukluğu 
Atemlosigkeit f solunum kesikliği 
Atemmechanik f solunum 

mekanizması 
Atemnot f solunum güçlüğü [nefes 

darlığı, -tıkanması]
Atemstillstand m solunumun 

durması 
Atemtraining n solunum egzersizi 
Atemtyp m solunum tipi 
Atemübungen f solunum egzersizleri 
Atemwege f solunum yolları 
Atemwegserkrankung f solunum 

yolları hastalıkları 
Atemzentrum n solunum merkezi 

[beyinde bulunan solunum 
merkezi]

Atemzug m nefes 
Ätiologie f etioloji [hastalık 

nedenlerinin incelenmesi]
atmen  nefes almak 
Atmosphäre f atmosfer 
Atmung f solunum [nefes, teneff üs]
Atmungsorgan n solunum organı 
Atonie f atoni [kasların gevşemesi]
Atopie f atopi [normal kişilerde 

alerjen maddelerle temaslarında 
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çok sayıda klinik belirtilerin ortaya 
çıkması ve bu maddelere aşırı 
duyarlık eğilimi]

Atrophie f atrofi  [aşırı organ 
zayıfl aması]

Atropin n atropin 
Attest n doktor raporu 
auf dem Rücken liegend  sırt üstü 
auf nüchternen Magen  aç karnına 
aufatmen  geniş nefes almak 
aufbereiten  hazırlamak 
aufblasbar  şişirilebilir 
aufblasen  şişirmek 
Auffrischimpfung f tazeleme aşısı 
aufgeregt  heyecanlı 
Aufklärung f bilgilendirmek 

[aydınlatmak]
aufmerksam machen  ikaz etmek 
Aufnahme f kayıt [kabul]
aufstehen  kalkmak 
aufstoßen  geğirmek 
auftischen  sofrayı koymak 
aufwachen  uyanmak 
aufwärmen  ısıtmak 
aufwecken  uyandırmak 
Augapfel m göz yuvarlağı 
Auge n göz 
Augen aufschlagen  gözleri açmak 
Augenarzt m göz doktoru 

[oft almolog]
Augenbad n göz banyosu 
Augenbinde f göz sargısı 
Augenbraue f kaş 
Augendiagnose f göz teşhisi 
Augenentzündung f göz iltihabı 

[oft almi]
Augenerkrankung f göz hastalığı 
Augenfarbe f göz rengi 
Augenheilkunde f göz hekimliği 

[oft almoloji]
Augenhintergrund m göz arkası 

Augenhöhle f göz yuvası 
Augeninnendruck m göz tansiyonu 
Augenkrankheit f göz hastalığı 
Augenlid n göz kapağı 
Augenmuskel m göz kası 
Augenmuskellähmung f göz kası 

felçi [oft almopleji]
Augennerv m göz siniri 
Augenpflaster n göz plasteri 
Augenprothese f göz protesi 
Augensalbe f göz merhemi 
Augenschmerzen f göz ağrısı 
Augenspiegelung f göz endeskopisi 
Augentropfen f göz damlası 
Augentrübung f göz dumanı [göz 

bebeklerinin perdelenmesi]
Augentumor m göz tümörü 
Augenuntersuchung f göz muayenesi 
Augenzittern n göz titremesi 
August m ağustos 
ausatmen  nefes vermek 
Ausfluss m akıntı [ifraz]
aushalten  dayanmak [tahammül 

etmek]
aushusten  öksürerek çıkarmak [örn. 

balgam]
auskleiden  elbiselerini çıkarmak 
Ausländer m yabancı 
ausnüchtern  ayıltmak 
ausprobieren  denemek 
ausrecken  germek 
ausrutschen  ayağı kayıp düşmek 
Ausschabung f kürtaj 
Ausscheidung f dışkılama 
Ausschlag m döküntü [egzantem]
Außenhaut f dış deri 
äußere Sekretion f dış salgı 
ausspucken  tükürmek 
austrinken  içmek [içip boşaltmak]
Ausweis m kimlik [hüviyet]
Auswurf m balgam [ifragat]
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10 ausziehen

ausziehen  soyunmak 
Autismus m otizm [içekapanış]
autogenes Training n kendi kendine 

egzersiz 
autonom  otonom 
autonomes Nervensystem n otonom 

sinir sistemi 
Autopsie f otopsi [bir cesetin tüm 

organlarının veya bölümlerinin 
incelenmesiyle ölüm nedenini 
ortaya konulması]

auweh!  eyvah [aman]
Avitaminose f avitaminoz [vitamin 

eksikliği]
Azeton n aseton [meyve kokusunu 

anımsatan kimyasal bir madde. 
Özellikle kan şekeri kötü 
ayarlanmış diyabet hastalarının 
ağız kokusu ile kendini gösterir]

Azidose f asidoz [plazma asit-baz 
dengesinin asit yönüne kayması]
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B
Baby n bebek 
Bad n banyo 
baden  banyo yapmak 
Badeschuhe pl banyo ayakkabısı 
Badethermometer n banyo 

termometresi 
Badetuch n banyo havlusu 
Badewanne f banyo küveti 
Badezusatz m banyo suyuna ilave 

edilen malzeme 
Bahre f sedye 
Bakterie f bakteri 
bakterizid  bakterisid [bakterileri 

öldüren veya üremesine engel olan 
maddeler]

Balanitis f balanit [penis başının 
iltihabı]

Baldrian m valeryan [kedi otu, bitkisel 
sakinleştirici]

Ballaststoff m posa 
ballaststoffreich  posalı 
Ballonkatheter m balon kateteri 

[tıkanık arterlerin tekrar 
açılmasında kullanılan bir çeşit 
sonda]

Balsam m merhem 
Bandage f bandaj [sargı]
Bänderriss m lif kopması 
Bandscheibe f omurlararası ağırşak 
Bandscheibenvorfall m belfıtığı 
Bandwurm m şerit solucanı 

Barbiturate pl barbitüratler [sinir 
sistemini uyuşturucu etkileri olan 
maddelerdir]

barfuß  yalınayak 
barmherzig  merhametli [şefk atli]
Bart m sakal 
Basaltemperatur f basal vücut ısısı 

[sabah uyanıldığında hemen 
ölçülen vücut derecesi]

Basedow-Krankenheit f bazdov 
hastalığı 

Basistherapie f temel tedavi 
Bauch m karın 
Bauchaorta f karın aortusu 
Bauchatmung f karın solunumu 
Bauchbinde f karın kuşağı 
Bauchfell n karınzarı [periton]
Bauchfellentzündung f karınzarı 

iltihabı [periton iltihabı, peritonit]
Bauchhöhle f karın boşluğu 
Bauchhöhlenschwangerschaft f 

karın boşluğunda hamilelik 
Bauchkrampf m karın krampı 
Bauchlage f yüzü koyun yatırma 
Bauchnabel m göbek 
Bauchschmerzen pl karın ağrısı 
Bauchspeicheldrüse f pankreas 
Bauchspiegelung f karın endoskopisi 
Bauchweh n karın ağrısı 
Bäuerchen machen n geğirmek 
Baumwolle f pamuk 
Bazille f basil [çomak şeklinde 

mikroorganizmalardır]
beatmen  bir respiratör aracılığı ile 

suni nefes vermek 
Beatmungsgerät n teneff üs cihazı 

[respiratör cihazı]
Becken n kalça [leğen]
Beckenbodengymnastik f kalça alt 

kaslarını geliştirme jimnastiği 
bedrohlich  tehdit edici 
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Bedürfnis n ihtiyaç 
Befestigung f bağlınım, tutturmalık 
Befreiung f kurtarış [kurtuluş]
Befruchtung f döllenme 
Befund m tetkik, netice, bulgu 
Begleiter m refakatcı 
Begleitung f refakat 
behandelt werden  tedavi görmek 
Behandlung f tedavi [muamele]
Behandlungsanweisung f tedavi 

talimatı 
Behandlungsart f tedavi usulü 
Behandlungsmöglichkeiten pl tedavi 

imkanları 
Behandlungsweise f tedavi şekli 
Behandlungsziele pl tedavi hedefl eri 
Behandlungszimmer n muayene 

odası 
beharren  ısrar etmek 
beheizen  ısıtmak 
behindert  özürlü [sakat]
Behindertenfahrzeug n özürlüleri 

taşıyan araç 
Behinderung f sakatlık [özürlü]
Bein n bacak 
Beinmassage f bacak masajı 
Beinschmerzen pl bacak ağrısı 
Beinvene f bacak toplardamar 
Beinvenenthrombose f bacak 

toplardamar trombozu [tıkanması, 
pıhtılaşması]

Beipackzettel m prospektüs, 
kullanma kılavuzu 

beisetzen  gömmek, defetmek, 
toprağa vermek 

beißen  ısırmak 
bekleiden  giydirmek 
Belastung f yükleme 
Belastungs-EKG n yüklemeli EKG 
benigne  benign [iyi huylu, kanseröz 

olmayan]

Benommenheit f sersemlik hissi 
beobachten  gözlemek [gözetmek, 

müşahede etmek]
Berater m danışman 
Beratungsangebot n danışma 

hizmeti 
Bereichspflege f alan bakımı 
Bereitschaftsdienst m nöbetçilik 

[nöbet görevi]
bergen  kurtarmak 
Beriberi f beriberi hastalığı [vitamin 

B1 noksanlığı]
Bericht m rapor 
Beruf m meslek 
Berufserfahrung f meslek tecrübesi 
Berufsgeheimnis n meslek sırrı 
Berufskenntnisse pl meslek bilgisi 
Berufskrankheit f meslek hastalığı 
beruhigen  sakinleştirmek 

[yatıştırmak]
Beruhigung f sakinleştirme 

[yatıştırma]
Beruhigungsmittel n sakinleştirici 

ilaç [yatıştırıcı ilaç]
Beschaffenheit f içerik 
Beschäftigung f meşguliyet 
Beschäftigungstherapie f meşguliyet 

tedavisi [ergoterapi]
Beschneidung f sünnet 
Beschneidungsfeier f sünnet düğünü 
Beschwerde f şikayet [rahatsızlık]
beschwerdefrei  şikayetsiz 
besorgt sein  endişe etmek 
Besserungsanstalt f ısla evi 
bestatten  gömmek [defnetmek]
Bestattung f ölü gömme [tedfi n]
Bestrahlung f ışınlamak [ışın 

tedavisi]
Beta-Blocker m beta-blokajları 

[tansiyon ve kalp tedavisinde 
kullanılan ilaç türü]
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Beta-Strahlen pl beta ışınları 
betäuben  uyuşturmak 
Betäubungsmittel n uyuşturucu 

madde 
Betreuung f korumak [idare etmek, 

bakmak]
Betroffenen-Verband m mağdurlar 

birliği
betrunken  sarhoş 
Bett n yatak 
Bettdecke f yorgan [battaniye]
Bettkante f yatak kenarı 
bettlägerig  yatağa bağımlı 
Bettruhe f yatak istirahati 
Bettzeug n yatak çarşafı 
Beule f şişkinlik [yumruluk]
Beurteilung f karar [değerlendirme]
Beweglichkeit f hareketlilik 
Bewegung f hareket 
Bewegungsapparat m hareket 

organları 
Bewegungsarmut f hareketsiz kalma 

[hareket azalması]
Bewegungseinschränkung f hareket 

kısıtlığı 
Bewegungslosigkeit f hareketsizlik 
Bewegungsmangel m hareketsizlik 

[vücut-bünye]
Bewegungsmöglichkeit f hareket 

imkanı 
Bewegungsprogramm n hareket 

programı 
Bewegungsspiel n hareket oyunu 
Bewegungsstörung f hareket 

bozukluğu 
Bewegungsverlust m hareket kaybı 
Bewerbung f başvuru [müracaat]
bewusstlos  şuursuz [baygın]
Bewusstlosigkeit f şuursuzluk 

[baygınlık]
Bewusstsein n şuur 

Bewusstseinsstörung f şuur 
bozukluğu 

Beziehung f ilişki 
Biene f arı 
Bienenstich m arı sokması 
Bier n bira 
Biguanid n biguanit [diyabet 

hastalığında kullanılan ve kan 
şekeri düşürücü etkisi olan bir ilaç 
türü]

Bilirubin n bilirubin 
Bilirubinstoffwechsel m bilirubin 

metabolizması 
Binde f sargı [bandaj]
Bindegewebe n bağdokusu [beyaz 

doku]
Bindehaut f munzam tabaka 
Bindehautentzündung f munzam 

tabaka iltihabı 
binden  sarmak 
Biologie f biyoloji 
Biopsie f biyopsi [canlı bir dokudan 

muayene edilmek üzere küçük bir 
parça alınması]

Bisswunde f ısırık yarası 
Bizeps m biseps [iki başlı veya 

parçalı]
Blähungen pl barsak gazı [yel]
Blase f mesane [idrar kesesi, sidik 

torbası]
Blasenentzündung f mesane iltihabı 
Blasengrieß m mesane kumu 
Blasenkatheter m mesane kateteri 

[idrar kesesi sondası]
Blasenkrebs m mesane kanseri 
Blasensenkung f mesane sarkması 
Blasenstein m mesane taşı 
Blasentraining n mesane antremanı 

[idrar torbasının tekrar işler hale 
getirilmesi]

Blasentumor m mesane tümörü 
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blass  solgun 
Blennorrhoe f blenoraji [bel 

soğukluğu]
Blickfeld n göz alanı 
blind  kör 
Blinddarm m körbarsak [apandis]
Blinddarmentzündung f körbarsak 

iltihabı [apandisit]
Blindenhilfe f görme özürlülere 

yardım 
Blindheit f körlük [ablepsi]
Blume f çiçek 
Blut n kan 
Blut abnehmen  kan almak 
Blut erbrechen  kan kusma 
Blut husten  kan öksürme 
Blut im Stuhl n büyük apteste kan 
Blut im Urin n idrarda kan 
Blut verlieren  kan kaybetmek 
Blutader f kan damarı 
Blutanalyse f kan analizi [kan tahlili]
Blutarmut f kansızlık 
Blutaustausch m kan değişimi 
Blutbank f kan bankası 
Blutbild n kan sayımı 
Blutdruck m tansiyon [kan basıncı]
Blutdruckmessgerät n tansiyon 

ölçme aleti 
Blutdrucksenkung f tansiyonu 

düşürmek 
Blutegel m sülük 
Blutfett n kan yağı 
Blutfettwert m kan yağı değeri 
Blutgase pl kan gazları 
Blutgerinnsel n kan pıhtısı 
Blutgerinnung f kan pıhtılaşması 
Blutglucose f kan şekeri 
Blutgruppe f kan grubu 
Bluthochdruck m yüksek tansiyon 
blutig  kanlı 

Blutkonserve f kan ünitesi [özellikle 
ameliyat, kaza vs. sonrası 
verilebilen taze kan]

Blutkrebs m kan kanseri 
Blutkreislauf m kan dolaşımı 
Blutkreislaufstörung f kan dolaşım 

bozukluğu 
Blutmenge f kan miktarı 
Blutprobe f kan örneği 
Blutreinigung f kanın temizlenmesi 
Blutrückstau m geri kan birikimi 
Blutspende f kan bağışı 
Blutspender m kan verici 
Blutspiegel m kan seviyesi 
Blutstropfen m kan damlası 
Bluttransfusion f kan transfüsyonu 
Blutübertragung f kan nakli 
Blutung f kanama 
Blutuntersuchung f kan muayenesi 
Blutvergiftung f kan zehirlenmesi 
Blutverlust m kan kaybı 
Blutvolumen n kan volümü 
Blutzucker m kan şekeri 
Blutzuckererhöhung f kan şekeri 

artması 
Blutzuckermessgerät n kan şekeri 

ölçüm aleti 
Blutzuckermessstreifen m kan şekeri 

ölçüm aletinin test çubuğu [test 
şeridi]

Blutzuckerselbstkontrolle f kan 
şekerini kendi kendine kontrol 
etmek 

Blutzuckersenkung f kan şekeri 
düşmesi 

Blutzuckeruntersuchung f kan şekeri 
muayenesi 

BMI (= Body Mass Index) m BMI 
[vücut kitle indeksi]

Bobathlagerung f bobat pozisyonu 
ile hastayı yatırmak 
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bohren  oymak 
bösartig  kötü huylu 
Bradykardie f bradikardi [kalp 

atışlarının yavaşlaması, nabız 
düşüklüğü]

Bradypnoe f bradipne [yavaş 
solunum]

Brandbinde f yanık sargısı 
Brandblase f yanık kabarcığı 
Brandsalbe f yanık merhemi 
Brandwunde f yanık yarası 
Brauch m örf 
Brechdurchfall m kusma ve ishal 
Brechmittel n kusturucu ilaç 
Brechreiz m mide bulantısı 
Breitbandantibiotikum n geniş etkili 

antibiyotik 
brennen  yanmak 
Brennnessel f ısırganotu 
Brille f gözlük 
Brombeere f böğürtlen 
Bronchialkarzinom n bronş kanseri 
Bronchialschleimhaut f bonşların 

sümüksel zarı 
Bronchialsekret n bronş sekresyonu 
Bronchien f bronşlar 
Bronchitis f bronşit 
Bronchoskopie f bronşioskopi 

[nefes borusunu ve bronşların bir 
endoskop ile incelenmesi]

Bronchus m bronş 

Brot n ekmek 
Broteinheit (BE) f ekmek birimi 
Bruch m kırılma 
Bruchband n kasık bağı 
Brücke f köprü 
Brust f göğüs [meme]
Brustatmung f göğüs solunumu 
Brustbein n göğüs kemiği 
Brustdrüse f meme bezi 
Brustenge f göğüs darlığı 
Brustfell n akciğer (göğüs) zarı 
Brusthöhle f göğüs kovuğu 
Brustkorb m göğüs kafesi 
Brustkrebs m göğüs kanseri 
Brustmuskel m göğüs kası 
Brustschmerzen f göğüs ağrısı 
Brustumfang m göğüs çevresi 
Brustuntersuchung f göğüs 

muayenesi
Brustvergrößerung f göğüs 

büyütülmesi 
Brustwarze f meme başı 
Buckel m kambur 
bücken  eğilmek 
Bulimie f bulimi [yeme bağımlılığı, 

herzaman aç olan]
Busen m göğüs 
Bypass-Operation f By-pass 

operasyonu [cerrahi olarak 
oluşturulan yapay yan yol]
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C
Calcium n kalsiyum 
Calcium-Antagonisten pl kalsiyum-

antagonistleri [yüksek tansiyon ve 
kalp ritimbozuklarında kullanılan 
bir ilaç türü]

Candida f candida [bir mantar çeşidi]
Cellulite f selulit 
Chefarzt m baş hekim 
Chefarztbehandlung f baş hekim 

tedavisi [baş hekim muamelesi]
Chemikalie f kimyevi madde 
chemisch  kimyevi [kimyasal]
Chemotherapie f kemoterapi 

[enfeksiyöz hastalıklarda ve 
kanserde kimyasal maddelerle ve 
antibiyotiklerle yapılan tedaviye 
verilen genel ad]

Chinin n kinin 
Chirurg m cerrah 
Chirurgie f cerrahi 
chirurgische Abteilung f cerrahi 

servisi 
Chlor n klor 
Chloroform n kloroform 
Cholangitis f kolanjit [safra kanalı 

iltihabı]
Cholera f kolera 
Choleranfall m kolera vakası 
Cholesterin n kolesterin 

Cholesterinmenge f kolesterin 
miktarı 

Cholesterinsenker m kolesterin 
düşürücü 

Cholesterinsenkung f kolesterin 
düşmesi 

Cholesterinspiegel m kolesterin 
düzeyi 

Cholesterinuntersuchung f 
kolesterin muayenesi 

Cholezystektomie f kolesistektomi 
[safra kesesinin cerrahi yöntemle 
alınması]

Cholezystitis f kolesistit [safra kesesi 
iltihabı]

Chorditis f kordit [ses bantların 
iltihaplanması]

Chromosom n kromozom 
chronisch  kronik 
chronisch krank  kronik hasta 
chronische Entzündung f kronik 

iltihap 
chronische Schmerzen pl kronik 

ağrılar
Coffein n kofein 
Colon n kolon [kalın barsak]
Computertomographie f bilgisayar 

tomografi si 
Cor n cor [kalp]
Cortison n kortison 
Cortisonpräparate pl kortizon 

preparatları 
Cortisontherapie f kortison tedavisi 
Cotisonallergie f kortison alerjisi 
Creme f krem 
Cyclamat n siklamat [sentetik 

üretilen ve enerji içermeyen 
yapaytatlandırıcı]
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Daltonismus m daltonizm [dalton 

hastalığı-kırmızı ve yeşil gibi bazı 
renklerin algılanmasının ortadan 
kalkmasıyla karakterize görme 
bozukluğu]

Damenbinde f âdet bezi 
Dampf m buhar 
Dampfdesinfektion f buharla 

dezenfeksiyon 
Dampfsterilisation f buharla 

sterilizasyon 
Danke!  teşekkürler [sağ ol]
Darm m barsak 
Darmbakterien pl barsak bakterileri 

[koli basil]
Darmblutung f barsak kanaması 
Darmeinlauf m barsak lavmanı 
Darmentzündung f barsak iltihabı 
Darmerkrankung f barsak hastalığı 
Darmgeschwür n barsak ülseri 
Darmgrippe f barsak gribi 
Darminhalt m barsak içeriği 
Darmkolik f barsak koliği 
Darmkrebs m barsak kanseri 
Darmlähmung f barsak felçi 
Darmoperation f barsak operasyonu 

[barsak ameliyatı]
Darmpassage f barsak pasajı [barsak 

geçidi]
Darmrohr n kalınbarsak borusu 
Darmsaft m barsak suyu 
Darmschlinge f barsak bükümü 
Darmsonde f barsak sondası 

Darmspiegelung f barsak 
endoskopisi 

Darmtumor m barsak tümörü 
Darmverschlingung f barsak 

düğümlenmesi 
Darmverschluss m barsak tıkanması 
Darmwand f barsak duvarı 
Datenschutz m bilgilerin korunması 
Datum n tarih 
dauerhaft  devamlı, sürekli 
Daumen m baş parmak 
Decke f yorgan 
Deferentitis f deferentit [sperm 

kanalın iltihaplanması]
Defibrillator m defi brilatör [elektrik 

şoku vererek kalp fi briyasyonu 
etkilemede kullanılan aygıt]

Deformation f deformasyon 
[vücudun bir kısmının sonradan 
oluşan anomalisi]

Degeneration f dejenerasyon 
[bir biyolojik yapının özelliğini 
yitirmesi]

degenerativ  dejeneratif 
Dehnübungen pl gevşeme hareketleri 
Dehydration f dehidrasyon [susuz 

kalma, bırakma, vücudun sıvısız 
kalması]

Dekubitus m dekübitis [yatalak 
olanlarda hareketsizlik sonucu 
açılan yaralar]

Dekubitusprophylaxe f dekübitis 
profi laksi [yatak yarasına karşı 
önlem ve tedbir]

Dekubitusrisiko n dekübitis riski 
[yatalak yarası oluşma riski]

Delirium n delirium [zehirlenmeler, 
ateşli hastalıklar, epilepsi, histeri 
ve akıl hastalarında görülebilen, 
titreme halüsinasyonlar ve 
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saldırganlıkla birlikte bilincin 
kaybolması tablosuna verilen isim]

Delirium tremens n delirium tremens 
[alkoldan gelen el ayak titremesi ve 
yüz kızartması]

Demenz f demans [bunama]
den Verstand verlieren  aklını 

bozmak 
denken  düşünmek 
dental  dişlere ait 
Dentist m dişçi [diş tabibi]
Depilation f depilasyon [kılların 

çıkartılması işlemi]
Depotinsulin n geciktirmeli insülin 
Depression f depresyon 
Dermatitis f dermatit [cilt iltihabı]
Dermatologe m dermatolog [cilt 

doktoru]
Dermatologie f dermatoloji [cilt 

hastalıkların bir kolu]
dermatologisch  dermatolojik 
Dermatose f dermatoz [cilt 

hastalıklarının tümüne verilen ad]
Desinfektion f dezenfeksiyon 
Desinfektionsapparat m dezenfektan 

makinası 
Desinfektionsmittel n dezenfeksiyon 

ilacı 
desinfizieren  dezenfekte etmek 
desorientiert  şuurunu kaybetmiş 
Destillation f destilasyon [damıtma]
destilliert  damıtılmış 
Dextrose f dekstroz [bir çeşit şeker]
Dezember m aralık 
Diabetes m diyabet [şeker hastalığı]
Diabetesberatung f diyabet 

danışmanlığı 
Diabetesmedikamente pl diyabet 

ilaçları 
Diabetesschulung f diyabet eğitimi 
Diabetesteam n diyabet ekibi 

Diabetiker m diyabetli 
Diabetikerpass m diyabet kimlik 

belgesi 
Diabetikerschulung f diyabetlinin 

eğitimi 
diabetisch  diyabetik 
diabetische Ketoazidose f diyabetik 

ketoazidoz [keton cisimlerinin aşırı 
artışına bağlı olarak meydana gelen 
asidoz]

diabetischer Fuß m diyabetik ayak 
diabetisches Koma n diyabet koması 
Diabetologe m diyabetolog [diyabet 

uzman doktoru]
Diagnose f diagnoz [teşhis]
Diagnostik f diagnoztik 
diagnostizieren  teşhis etmek 
Dialyse f diyaliz 
Dialysearzt m diyaliz doktoru 
Dialyseausweis m diyaliz not deft eri 
Dialysebeginn m diyaliz başlangıcı 
Dialysebehandlung f diyaliz tedavisi 
Dialysepatient m diyaliz hastası 
dialysepflichtig  diyaliz zorunluğu 
Dialysepraxis f diyaliz 

muayenehanesi 
Dialysezentrum n diyaliz merkezi 
Diaphragma n diyafragma [göğüs 

ve karın boşluklarını birbirinden 
ayıran ince duvar]

Diaphyse f diyafi z [uzun bir kemiğin 
gövdesi]

Diarrhoe f diyare [ishal, amel]
Diastase f diyastaz [çeşitli organların 

birbirinden sürekli ayrılması]
Diastole f diyastol [kan akımıyla 

kalbin ve arterlerin genişlemesi]
Diät f diyet [perhiz, rejim]
Diätberater/in m/f diyet danışmanı 
Diathermie f diyatermi [dokuların 

lokal ısıtılma metodu]
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Diätkost f diyet (perhiz) yemeği 
Diätmargarine f diyet margarini
Diätprodukte pl diyet ürünleri 
Diätschokolade f diyet çikolatası
dichtes Haar n gür saç 
dick  şişman 
Dickdarm m kalınbarsak 
Dickdarmentzündung f kalınbarsak 

iltihabı 
Dickdarmkrebs m kalınbarsak 

kanseri 
Dickdarmoperation f kalınbarsak 

operasyonu 
Dienst m görev 
Dienstag m salı 
Dienstübergabe f görev teslimi 
digital  dijital 
Digitalthermometer n dijital 

termometre 
Dilatation f dilatasyon [genişleme]
Dioptrie f diyoptri [merceklerin ışığı 

kırma gücünü gösteren birim]
Diphtherie f dift eri [bulaşıcı, 

mikrobik hastalık]
Disease Management n hastalığın 

yönlendirilmesi 
Dislokation f dislokasyon [çikma, 

çıkık, yerinden oynama, çözülme]
Disziplin f disiplin 
Diurese f diürez [idrar sökmesi]
Diuretika pl diyüretik ilaç [idrar 

söktürücü ilaç]
diuretisch  diyüretik [idrar 

söktürücü]
Divertikel n divertikel [doğal bir 

kanala veya organ boşuluğuna 
açılan kapalı boşluk]

Doktor m doktor [hekim]
Doktorarbeit f doktor tezi 
Dokumentation f dokümantasyon 

[belgilendirme]

Dokumentationssystem n 
dokümantasyon sistemi 

Dolor m dolor [ağrı, sancı]
Donnerstag m Perşembe 
Doping n doping 
Dopingspritze f doping iğnesi 
Dopingtest m doping testi 
Doppleruntersuchung f dopler 

muayenesi 
Dosierspray n dozajlı sprey 
Dosierung f dozaj 
Dosis f doz 
Dragee n draje 
Drainage f drenaj 
Dreck m pislik [kir]
dreckig  pis [kirli]
drei  üç 
Dreieckstuch n üçken bez 
Drilling m üçüz 
Droge f drog [bağımlılık yapan 

madde]
Druck m baskı 
drücken  basmak 
Druckgefühl n baskı hissi 
Drüse f gudde [beze]
Drüsenentzündung f guddelerin 

iltihabı 
Drüsenschwellung f guddelerin 

şişmesi 
dumm  akılsız [aptal]
dunkel  karanlık 
Dünndarm m incebarsak 
Dünndarmentzündung f incebarsak 

iltihabı 
Dünndarmkrebs m incebarsak 

kanseri 
Dünndarmoperation f ince barsak 

operasyonu 
dünnflüssig  sulu [seyyal]
duodenal  duodenal [onikiparmak 

barsağı ile ilgili]
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Duodenektomie f duodenektomi 
[onikiparmak barsağının cerrahi 
yöntemle alınması]

Duodenitis f duodenit [onikiparmak 
barsağı iltihabı]

Duodenum n duodenum 
[onikiparmak barsağı]

Durchblutung f dolaşım 
Durchblutungsstörung f dolaşım 

bozukluğu 
Durchfall m amel [ishal]
Durchführung f uygulama 
Durst m susama 
Duschbad n duşlu banyo 
Dusche f duş 
duschen  duş yapmak 
Duschhocker m duş taburesi 
dynamisch  dinamik 
Dysenterie f dizanteri [ağır isal]

Dysfunktion f disfonksiyon 
[hareketlik bozulması]

Dyslalie f dislali [konuşmayla ilgili 
dış organlardaki -dil,dudak,diş-
bir lezyondan ileri gelen kelime 
telafuzunda zorluk]

Dysmenorrhoe f dismenore 
[dengesiz, ağrılar içinde adet 
görme]

Dyspepsie f dispepsi [hazımsızlık]
Dysphagie f disfaji [yutma 

bozukluğu]
Dysphasie f disfazi [konuşma 

bozukluğu]
Dysphonie f disfoni [ses bozukluğu]
Dyspnoe f dispne [solunum zorluğu, 

nefes darlığı]
Dystopie f distopi [bir organda 

görülen animali]
Dysurie f dizüri [işeme zorluğu]
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E
EEG n EEG [Elektroansefalografi / 

Beyin aktivitesiyle bağlantılı olarak 
oluşan elektik değişiklerinin grafi k 
olarak yazdırılması]

Egoismus m egoizm [kendi çıkarlarını 
kollama]

Ehre f şeref, namus 
Eierstock m yumurtalık 
Eierstockentzündung f yumurtalık 

iltihabı 
Eifersucht f kıskançlık 
Eigeninitiative f kişisel insiyatif 
Eigenurinbehandlung f kendi idrarı 

ile tedavi görme 
Eigenverantwortung f şahsi (kendi) 

sorumluluk 
Eileiter m yumurta kanalı 
Eileiterkrebs m yumurta kanalı 

kanseri 
Eileiterschwangerschaft f yumurta 

kanalı hamileliği 
einatmen  nefes almak 
eingewachsener Nagel m tırnak 

batması 
Einheit f ünite 
einklemmen  sıkıştırmak 
Einlauf m lavman 
einnehmen  (ilaç) içmek, yutmak, 

almak 
Einreibemittel n vücuda sürülen ilaç 
einreiben  ovmak 
Einreibung f ovma 
eins  bir 

einsam  yalnız 
Einsamkeit f yalnızlık 
einschlafen  uykuya dalmak 
Einschränkung f kısıtlık 
Einwirkung f tesir [etki]
Einwirkungszeit f tesir süresi 
Einzelzimmer n tek kişlik oda 
Eis n buz 
Eisbeutel m buz torbası 
Eisen n demir 
Eisenmangel m demir eksikliği 
Eiter m cerahat [irin]
eitern  cerahat bağlamak 
eitrig  cerahatli [irinli]
Eiweiß n protein 
eiweißarme Ernährung f düşük 

proteinli gıda 
Eizelle f yumurtacık 
Ekel m tiksinti 
Ekelgefühl n tiksinti duygusu 
ekeln  tiksinti duymak [iğrenmek]
EKG n EKG [elektrokardiyografi ]
Eklampsie f eklampsi [ilerlemiş 

gebeliklerde veya doğumdan hemen 
sonra yüksek kan basıncı, ödem 
veya idrarda protein yükselmesi 
ile karakterize nöbetler ve önlem 
alınmazsa bilincin kaybolması hali]

Ekstase f ekstaz [kendini kaybedecek 
derecede sevinme]

Ektopie f ektopi [bir organın yerleşimi 
ile ilgili anomali]

Ekzem n egzama 
elastisch  elastik 
Elastizität f elastikiyet [esneme 

kabiliyeti]
Elektrobett n elektrikli yatak 
Elektrokardiogramm n 

elektrokardiyogram [kalbin 
kasılmalara eşlik eden elektrik 
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akımlarını incelemek için grafi k 
metod]

Elektrokardiograph m 
elektrokardiyograf 

Elektrokardiographie f 
elektrokardiyografi  

Elektrolyt n elektrolit 
Elektrolytstörung f elektrolit 

bozukluğu 
Elektrolytverschiebung f elektrolit 

denge kayması 
Elektronenmikroskop n elektronik 

mikroskop 
Elektrophorese f elektroforez 
Elektrotherapie f elektroterapi 

[elektrik ile tedavi]
Elle f dirsek kemiği 
Ellenbogen m dirsek 
Embolie f emboli [damar tıkanıklığı]
Embryo m embriyon [çift leşme 

sonucu insanda döllenmiş ovum un 
ilk üç ayındaki oluşumuna verilen 
ad]

Embryologie f embriyoloji 
Emesis f emesis [kusmak]
Emetika pl emetika [kusmaya karşı 

ilaç]
Emphysem n amfi zem [akciğer 

dokusundaki hava miktarının 
artması]

Empyem n ampiyem [doğal 
boşluklarda bulunan irinli birikim]

Emser Salz n setliç tuzu 
Enanthem n enantem [birçok hastalık 

durumunda cilt ekzantemini 
andıran kırmızı lekeler]

Endemie f endemi [zaman zaman 
ya da sürekli olarak, belirli bir 
hastalığın bir bölgede görülmesi]

endemisch  endemik [belli bir 
bölgede ya da bir toplumda görülen 
hastalık]

endogen  endojen [organizmada 
oluşan]

Endokard n endokart [kalp iç yürek 
zarı]

Endokarditis f endokardit [kalp iç 
yürek zarı iltihaplanması]

endokrin  endokrin [iç salgı 
bezlerinin adı]

Endokrinologe m endokrinolog 
[endokrin sistemin yapı, patolojileri 
ve tedavisi konusunda uzman kişi]

Endokrinologie f endokrinoloji [iç 
salgı bezlerinin fonksiyonlarını, 
normal dışı çalışma sonucu 
oluşan hastalıklarını ve bunların 
tedavilerini inceleyen tıp dalı]

Endoskop n endoskop 
Endoskopie f endoskopi [vücuttaki 

kanalların ve dar girişli boşluk ve 
keselerin bir endoskop ile gözle 
doğrudan incelenmesi]

Endothel n endotel 
Endotoxine pl endotoksin [bakteri 

bünyesinde bulunan ve hücresi 
dağıldığında açığa çıkan toksik 
madde]

Energie f enerji 
Energiebedarf m enerji ihtiyacı 
Energiebilanz f enerji bilançosu 
Engegefühl n sıkıntı hissi 
Entbindung (gyn.) f doğum 
Entbindung von der 

Schweigepflicht f sır 
mükkellefi yetinden çıkarma 

Entbindungsheim n doğumevi 
enteral  enteral [barsak yolu ile]
Enteritis f enterit [incebarsak iltihabı]
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Enterokolitis f enterokolit [ince ve 
kalın barsak iltihabı]

entgiften  zehirsizlendirmek [zehrini 
almak]

Enthaarungsmittel n ağda 
enthalten  ihtiva etmek 
entkleiden  soyunmak 
Entlassung aus der Klinik f taburcu 

olmak 
entlausen  bitleri temizlemek 
Entmündigung f hacir [mahcuriyet]
Entschluss m karar 
Entspannungsübungen pl gevşeme 

egzersizleri 
Entstellung f deformasyon 
entwürdigend  alçatma [terzil]
entzündet  iltihaplı 
Entzündung f iltihap 
Enuresis f enurez [gece işemesi]
Enzephalitis f ansefalit [beynin bir 

kısmının iltihapsız yangısı]
Enzym n enzim 
Epidemie f epidemi [belirli bir bölgede 

aynı anda çok sayıda kişinin bir 
hastalığa yakalanması]

Epidemiologie f epidemyoloji 
Epilation f epilasyon [vücut kıllarının 

köküyle birlikte alınması veya yok 
edilmesi]

Epilepsie f epilepsi [sara hastalığı]
epileptisch  epileptik [saralı]
epileptischer Anfall m sara nöbeti 
Epistaxis f epistaksis [burun 

kanaması]
Epistropheus m epistrofeus [eksen 

kemiği]
Epithel n epitelyum [organ ve vücut 

yüzeylerini örten hücre tabakası]
erbarmungslos  acımasız 
Erbe n miras 
Erbkrankheit f irsi hastalık 

erblassen  sararmak, bozarmak 
erblich  irsi 
erblinden  körlenmek 
Erblindung f körlük 
erbrechen  kusmak 
erbrechen lassen  kusturmak 
Erbrochene n kusmuk 
erdrosseln  boğmak [boğazını 

sıkarak]
erektile Dysfunktion f erektil 

disfonksiyon [erkeklerde penis 
sertleşme sorunu]

Erektion f ereksiyon [sertleşme, 
intiaz]

Erfahrung f tecrübe 
Erfolg m başarı 
erfolgreich  başarılı 
erfragen  sormak 
erfrieren  donarak ölmek [soğuktan 

ölmek]
erfrischen  serinlemek 
Ergebnis n sonuç [netice]
Ergotherapie f ergoterapi [meşguliyet 

tedavisi]
ergrauen n ağarmak 
erhöhte Blutfette pl yüksek kan 

yağları 
erhöhter Blutdruck m yüksek kan 

basıncı [tansiyonu]
erhöhter Blutzucker m yüksek kan 

şekeri 
erhöhter Puls m yüksek nabız 

[Tachykardie]
erholen  dinlenme [istirahat]
Erholung f dinlenmek [istirahat 

etmek]
Erinnerungsvermögen n hafıza 

kabiliyeti 
erkälten  soğuk almak 
Erkältungskrankheit f soğukalgınlığı 
erkranken  hastalanmak 
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Erleichterung f kolaylık [hafi fl ik, 
ferahlık]

Ermahnung f uyarı 
ermüden  yormak 
ermüdend  yorucu 
Ermüdung f yorgunluk 
ermuntern  teşvik etmek 
ernähren  beslenmek 
Ernährung f beslenme 
Ernährungsbeispiel n beslenme 

örneği 
Ernährungsberater m beslenme 

danışmanı 
Ernährungsberatung f beslenme 

danışmanlığı 
Ernährungsgewohnheiten pl 

beslenme alışkanlıkları 
Ernährungsplan m beslenme planı 
Ernährungsprotokoll n beslenme 

protokolü 
Ernährungspumpe f beslenme 

pompası 
Ernährungssonde f beslenme sondası 
Ernährungsspezialist m beslenme 

spezialisti [beslenme uzmanı]
Ernährungsumstellung f beslenme 

değişikliği 
Ernährungsverhalten n beslenme 

davranışı
Ernährungszustand m beslenme 

durumu 
ernüchtern  ayılmak 
Erotik f erotik 
Erotomanie f erotomani [cinselliğe 

aşırı düşkünlük]
erproben  denemek [tatbik etmek]
erregbar  sinirli [asabi]
erröten  kızarmak 
Erschöpfung f dermansızlık 

[bitkinlik]
Erste Hilfe f ilk yardım 

Erste-Hilfe-Koffer m ilk yardım 
çantası 

ersticken  boğmak 
Erstuntersuchung f ilk muayene 
ertasten  parmakla dokunarak 

bulmak 
ertragen  katlanmak [dayanmak]
erwachen  uyanmak 
erwachsen  erişkin 
erwärmen  ısıtmak 
erwecken  uyandırmak 
erwürgen  boğmak 
Erysipel n erisipel [yılancık; cilt 

üzerinde iltihaplı kızarıklık]
Erythem n eritem [parmakla 

bastırıldığında kaybolan ciltteki 
kırmızı leke]

Erythropoetin n eritropoetin 
[karaciğer ve böbreklerde oluşan, 
kan oluşumunda rol oynayan bir 
hormon]

Erythrozyt m eritrosit [alyuvar]
Essen n yemek 
essen  yemek yemek 
Essen auf Rädern n mobil yemek 

servisi 
Essen reichen  yemek verme 
Essen zubereiten  yemek yapmak 
essentiell  esansiyel 
essentielle Aminosäure f esansiyel 

aminoasit 
essentielle Fettsäure f esansiyel yağ 

asiti 
Essenz f esans [ekstre]
Esskultur f beslenme kültürü 
Esslöffel m yemek kaşığı 
Esstraining n yemek yeme 

egzersizleri
Essverhalten n yeme davranışı 
Ethik f etik [ahlak, ahlakiyet]
ethnisch  etnik 
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Ethologie f etoloji [davranış bilimi]
Eukalyptus m okaliptus 
eustachische Röhre f östaki borusu 

[kulak trompeti]
Evakuation f tahliye etmek 
Exanthem n egzantem [cilt kızarması]
Exhibitionismus m ekshibisyonizm 

[teşhircilik; cinsel organını gösterme 
şeklindeki psikolojik bozukluk; 
cinsel organ gösterme sapıklığı]

existieren  var olmak [mevcut olmak]
Exoderm f egzodermis [dışderi]
exogen  egzojen [organizma dışında 

oluşan]
exokrin  egzokrin 

exokrine Drüse f egzokrin bezi [dış 
salgı bezi]

Exostose f egzostoz [kemik şişi]
exotherm  egzoterm [ısıveren]
exotisch  egzotik 
Experiment n deney 
Experte m eksper [uzman, 

mütehassıs]
Expiration f ekspirasyon [soluk 

verme, nefesleme]
Exstirpation f ekstirpasyon [istisal]
Exsudat n eksudat [sızıntı sıvı]
Extrakt m ekstre [hulasa, esans]
Extremitäten pl ekstremite [kol ve 

ayaklar]
exzellent  mükemmel 
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F
Facharzt m mütehassıs doktor 

[uzman hekim]
Fachgebiet n ihtisas sahası 
Fachkenntnisse pl ihtisas bilgisi 
Fäkalien pl dışkı 
Falte f kıvrım [bürüm]
Familie f aile 
Familienangehörige pl aile yakınları 
Familienoberhaupt n aile reisi 
Familienplanung f aile planlaması 
Familienstand m medeni hali 
Fango m fango [ilaç olarak kullanılan 

balçık]
Farbe f renk 
farbenblind  renkkörü [daltoniyen]
Farbenblindheit f renkkörlüğü 
Färbung f renklenme 
Faser f lif [tel]
fasten  oruç tutmak 
Fastenbeginn m oruç başlangıcı 

[imsak]
Fastenende n oruç bitimi [ift ar]
faul  çürük 
faulen  çürümek 
Fäulnis f çürüme [çürüklük]
Fäzes pl büyük tuvalet 
Februar m şubat 
Fehldiagnose f yanlış teşhis 
Fehler m hata [kabahat, suç]
Fehlgeburt f vaktinden evvel 

doğurma [çocuk düşürme]
Feier f kutlama 

Feinmotorik f hassas-ince hareket 
yeteneği 

feminin  feminin [kadınca]
femoral  femoral [femur-uyluk kemiği 

ile ilgili]
Femur n femur [uyluk kemiği]
Fenchel m rezene 
Fencheltee m rezene çayı 
Ferien pl tatil 
Fermentation f fermentasyon 

[enzimlerin etkisiyle organik bir 
bileşiğin değişime uğraması veya 
parçalanması]

Ferritin n feritin [demir elementinin 
vücutta depo edilen şekli]

Ferse f topuk 
Fersenbein n ökçe kemiği 
Fertiggerichte pl hazır gıdalar 
Fertilität f fertilite [döllenme, 

doğurma ve yavru yapma yeteği]
Fest n bayram [şenlik]
Festessen n ziyafet [şölen]
Fetisch m fetiş 
Fetischismus m fetişizm [kimselerin 

eşyalarını (örn. iç çamaşırı vs.) ya 
da vücut bölümlerini (örn. saç, 
ayak vs.) kısmını elleyerek cinsel 
doyuma ulaşma]

Fett n yağ 
fettartig  yağımsı 
Fettembolie f yağ embolisi [örn. 

büyük kemik kırıklarında 
görülebilen bir komplikasyondur. 
Kemik iliğindeki yağın bir kısmı 
açığa çıkar ve yağ damlaları 
kan dolaşımına karışıp damar 
tıkanmasına neden olur]

Fettgehalt m yağ içeriği 
Fettgewebe n yağ dokusu 
fetthaltige Nahrungsmittel pl yağlı 

gıdalar 
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fettig  yağlı 
Fettleber f karaciğer yağlanması 
fettlos  yağsız 
Fettschicht f yağ tabakası 
Fettstoffwechsel m yağ 

metabolizması 
Fettstoffwechselstörungen pl yağ 

metabolizma bozukluğu 
Fettstuhl m dışkıdaki yağ 
Fettsucht f şişmanlama istidadı 
Fettzellen pl yağ hücreleri 
Fetus m fetus [3. aydan sonra uterus 

(rahim) içinde canlıya verilen ad]
feucht  nemli [rutubetli]
Feuchtigkeit f nem [rutubet]
Feuchtverband m ıslak-nemli sargı 
Feuerbestattung f ölülerin yakılması 

[kremasyon]
Fibrin n fi brin [kanın pıhtılaşmasına 

yarayan albumin cinsinden bir 
madde]

Fibrom n fi brom [iyi huylu bağ 
dokusu, uru]

Fibula f fi bula [kaval kemiği]
Fieber n ateş 
Fieberanfall m ateş nöbeti 
fieberfrei  ateşsiz 
fiebersenkend  ateş düşürücü 
fiebersenkendes Mittel n ateş 

düşürücü ilaç 
Fieberthermometer n termometre 
filtrieren  süzmek 
Finger m parmak 
fingerbreit  parmak kalınlığında 
Fingergelenk n parmak mafsalı 
Fingerglied n parmak mafsalı 
Fingerkraut n parmak otu 
fingerlang  parmak kadar 
Fingernagel m el tırnağı 
Fingernägel kauen  tırnakları 

çiğnemek

Fingerspitze f parmak ucu 
Fingerverband m parmak bandajı 
Fisch m balık 
Fischvergiftung f balık zehirlenmesi 
Fissur f fi ssur [derin çatlak veya yarık]
Fistel f fi stül [bir organ veya boşluğun 

diğer bir organ veya vücut yüzeyi 
ile patolojik geçit yapması]

fit  formunda 
Fixierbinde f sabit sargı 
fixieren  sabitleştirmek, bağlamak 
Fixiergurt m bilek kayışı 
Fixierpflaster n sabit plaster 
Flächendesinfektion f geniş 

yüzeyleri-alanları dezenfekte 
etmek 

Flankenschmerz m yan böbrek üstü 
ağrısı 

Flechte f liken hastalığı 
Fleisch n et 
Fleischbrühe f et suyu 
Fleischgericht n et yemeği 
Fleischkonserve f et konzervesi 
Fleischvergiftung f et zehirlenmesi 
Floh m pire 
Flöhe bekommen  pirelenmek 
Flugplatz m havaalanı 
Flüssigkeit f sıvı 
Flüssigkeitsbilanz f sıvı bilançosu 
Flüssigkeitsmangel m sıvı eksikliği 
Folgeerkrankung f müteakip (ilave) 

hastalık 
Follikulitis f folikülit [saç veya kıl 

foliküllerin iltihaplanması]
Folter f işkence 
Förderung f teşvik etmek 
Formular n form [çizelge]
fortleben  yaşamaya devam etmek 
fortpflanzen  üremek [yaymak]
Fortpflanzungsorgane pl üreme 

organları 
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Frage f soru [sual]
fragen  soru sormak 
Fragment n fragment [bir bütünden 

ayrılmış veya bölünmüş küçük 
parça]

Fragmentation f fragmentasyon 
[parçalara bölünme, ayrılma]

Fraktur f fraktür [kemik kırığı]
Frau f kadın [bayan]
Frauenarzt m kadın doktoru 
Frauengesundheitszentrum n kadın 

sağlık merkezi 
Frauenhaus n kadın evi 
Frauenheilkunde f kadın hekimliği 
Frauenleiden n kadın hastalığı 
frei  serbest 
freilagern  serbest yerleştirmek 

[pozisyona sokmak]
Freitag m cuma 
freiwillig  gönüllü 
fremd  yabancı 
Fremdenfeindlichkeit f yabancı 

düşmanlığı 
Fremdkörper m yabancı madde 
Freund m arkadaş 
frieren  üşümek 
frisch  taze 
Frost m don [şiddetli soğuk]
Frostbeule f soğuk şişkinliği 
frösteln  titreme 
Fruchtblase f cenin (döl) kesesi 
Fruchtwasser n cenin (döl) suyu 
Fruchtwasserdiagnostik f cenin suyu 

diagnostiği 
Fruchtwasserembolie f cenin suyu 

embolisi 
Fruchtwasseruntersuchung f cenin 

suyu incelenmesi 
Fruchtzucker f meyve şekeri [fruktoz]
Früherkennungsuntersuchung f 

erken teşhis muayenehesi 

Frühgeburt f vakitsiz (erken) doğum 
Frühjahr n ilkbahar 
Frühjahrsmüdigkeit f ilkbahar 

yorgunluğu 
Frühling m ilk bahar 
Frühreaktion f erken reaksiyon 
Frühstück n kahvaltı 
Fruktose f fruktoz [meyve şekeri]
Fruktosurie f fruktozüri [idrarda 

fruktoz bulunması]
Füllung f dolgu 
Fund m bulma [buluş]
fünf  beş 
Fungizid n fungisid [mantarı öldüren]
Funktion f fonksiyon [işlev, görev]
Funktionsstellung f fonksiyon-

çalışma şekli 
Furunkel n furunkel [kan çıbanı]
Fuß m ayak 
Fußambulanz f ayak dispanseri 
Fußbad n ayak banyosu 
Fußgelenk n ayak mafsalı 
Fußgymnastik f ayak jimnastiği 
Fußknöchel m aşık kemiği 
Fußknochen m ayak kemiği 

kemerleri 
Fußkontrolle f ayak kontrolü 
Fußmassage f ayak masajı 
Fußpflege f ayak bakımı [pedikür]
Fußpfleger m ayak bakımcısı 

[pedikürcü]
Fußpilz m ayak mantarı 
Fußprobleme pl ayak problemleri 
Fußpuls m ayak nabızı 
Fußreflexzonenmassage f ayak 

refl eks masajı 
Fußschweiß m ayakteri 
Fußsohle f ayak tabanı [ayakaltı]
Fußspiegel m ayak aynası 
Fußspitze f ayak burnu 
Fußtemperatur f ayak ısısı, derecesi 
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Fußwurzelknochen m ayak bileği 
kemikleri 

füttern  yemek yedirmek 
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G
Galaktose f galaktoz [süt şekeri]
Galaktostase f galaktoztaz [sütün 

aşırı miktarda birikmesi]
Galle f safra 
Gallenblase f safra kesesi 
Gallenblasenentzündung f safra 

kesesi iltihabı 
Gallenblasenkarzinom n safra kesesi 

karsinomu 
Gallenblasenruptur f safra kesesi 

ruptürü [safra kesesi yırtılması]
Gallengang m safra kanalı 
Gallenkolik f safra kesesi koliği 
Gallenoperation f safra kesesi 

operasyonu 
Gallensäure f safra kesesi suyu 
Gallenschonkost f safra kesesine 

zarar vermeyen/ rahatlatan gıdalar 
Gallenstein m safra kesesi taşı 
Gallenweg m safra kesesi yolu 
gallig  safralı 
Ganglion n gangliyon [sinir düğümü]
Gangrän n gangren 
Gänsehaut f tüyleri ürpermek 
Ganzkörperhygiene f bütün vücut 

hijyeni 
Ganzkörpermassage f bütün vücuda 

masaj yapılması 
Ganzkörperwaschung f bütün 

vücudun yıkanması 
Gastrektomie f gastrektomi [midenin 

bir kısmının veya tamamının 
cerrahi yolla alınması]

Gastritis f gastrit [mide iltihabı]
Gastroduodenitis f gastroduodenit 

[mide ve onikiparmak barsağı 
iitihaplanması]

Gastroenteritis f gastroenterit [mide-
barsak iltihaplanması]

Gastroenterologe m gastroenterolog 
[mide, barsak hastalıkları 
mütehassısı]

gastrointestinal  gastroentestinal 
[mide ve barsağı ilgilendiren]

Gastrointestinalblutung f 
gastroentestinal kanama [mide ve 
sindirim sistemlerindeki kanama]

Gastrologe m gastrolog [mide 
hastalıkları mütehassısı]

Gastrologie f gastroloji [mide ile 
ilgilenen tıp dalı]

Gastroparese f gastroparezi [mide 
kaslarının felci]

Gastropathie f gastropati [midenin 
tüm hastalıklarına verilen ad]

Gastroskop n gastroskop [ucunda 
kamera bulunan bir endoskop aleti]

Gastroskopie f gastroskopi [hastaya 
yutturulan bir kamera ile midenin 
görerek muayene edilmesi]

Gasvergiftung f gazdan zehirlenme 
Gaumen m damak 
Gaumenbein n damak kemiği 
Gaumenzäpfchen n küçük dil 
gebären  doğurmak [dünyaya 

getirmek]
Gebärmutter f rahim 
Gebärmutterblutung f rahim 

kanaması 
Gebärmutterentfernung f rahimin 

alınması 
Gebärmutterhals m rahim boynu 
Gebärmutterkrebs m rahim kanseri 
Gebärmuttermund m rahim ağzı 
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Gebärmutterschleimhaut f rahim 
mükozası 

Gebärmuttersenkung f rahim 
sarkması 

Gebärmuttertumor m rahim tümörü 
Gebärstuhl m doğum iskemlesi 
Gebiss n dişler dizisi 
Gebissabdruck m diş kalıbı 
geboren  doğan [doğmuş]
geboren werden  doğmak 
Gebrauchsanweisung f kullanma 

kılavusu [talimatı]
gebrochen  kırık 
Geburt f doğum [doğuş]
Geburtenkontrolle f doğumların 

kontrolü 
Geburtenregelung f doğumların 

tanzimi 
Geburtenrückgang m doğum 

nispetinin azalışı 
Geburtenzuwachs m doğum 

nispetinin artması 
Geburtsanzeige f doğum ilanı 
Geburtsdatum n doğum tarihi 
Geburtsdauer f doğum süresi 
Geburtsgewicht n doğum ağırlığı 
Geburtshilfe f doğum yardımı 

[ebelik]
Geburtsjahr n doğum yılı 
Geburtsland n doğduğu memleket 
Geburtsregister n doğum kütüğü 
Geburtsstadt f doğduğu şehir 
Geburtstag m doğum günü 
Geburtstagsgeschenk n doğum günü 

hediyesi 
Geburtstermin m doğum termini 
Geburtsurkunde f doğum belgesi 
Geburtswehen pl doğum ağrıları 
Geburtszange f doğum pensesi 
Gedächtnis n hafıza 
Gedächtnisschwäche f hafıza zayıfl ığı 

Gedächtnisspiel n hafi za oyunu 
Gedächtnisverlust m hafıza kaybı 
Gedärm n barsaklar 
Geduld f sabır [tahammül]
geeignet  elverişli, uygun 
Gefahr f tehlike 
gefährden  tehlikeye koymak [risk 

etmek]
gefährlich  tehlikeli 
gefahrlos  tehlikesiz 
Gefäß n damar 
Gefäßchirurgie f damar cerrahisi 
gefäßerweiternd  damar genişleten 
Gefäßklappen pl damar kapakları 
Gefäßstenose f damar stenozu 

[damar kapanması]
Gefäßtraining n damar egzersizi 
Gefäßverkalkung f damar 

kireçlenmesi 
Gefäßverschluss m damar tıkanması 
Gefäßwiderstand m damarda karşı 

koyma basıncı 
Gefühl n duygu [his]
gefühllos  duygusuz 
Gegenanzeige f kontr endikasyon 
Gegengift n panzehiri [antidot]
gehen  yürümek 
Gehhilfe f yürümeye yardımcı alet 

[örneğin baston]
Gehirn n beyin 
Gehirnblutung f beyin kanaması 
Gehirnentzündung f beyin iltihabı 
Gehirnerschütterung f beyin 

sarsıntısı 
Gehirnerweichung f beyin sulanması 
Gehirnhaut f beyin zarı 
Gehirnhautentzündung f beyin zarı 

iltihabı 
Gehirnschlag m beyin sektesi 
Gehirntumor m beyin tümörü [beyin 

uru]
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Gehör n işitme [duyum]
Gehörfehler m işitme arızası 
Gehörgang m işitme yolu [kulak 

yolu]
Gehörknöchelchen n işitme kemiği 
Gehörlosigkeit f işitme özürlüğü 
Gehtraining n yürüme alıştırması 
geistesgestört  aklı bozuk 
geisteskrank  deli 
Geistesstörung f akıl bozukluğu 
geistig  zihinsel 
geistige Behinderung f zihinsel 

sakatlık 
Gejammer n feryat 
Gel n jel 
Gelatine f jelatin 
gelb  sarı 
Gelbfieber n sarı humma 
Gelbsucht f sarılık 
Geld n para 
Gelenk n mafsal [eklem]
Gelenkentzündung f mafsal (eklem) 

iltihabı 
Gelenkkapsel f mafsal (eklem) 

kapsülü 
Gelenkrheumatismus m mafsal 

(eklem) romatizması 
Gelenkverkalkung f mafsal (eklem) 

kireçlenmesi 
Gelenkversteifung f mafsal (eklem) 

sertliği 
Gen n jen 
genaue Untersuchung f derin 

incelemek [tetkik etmek]
Generation f jenerasyon [kuşak, nesil]
generell  genel 
genesen  şifa bulmak [iyileşmek]
Genesung f şifa [iyileşme]
Genetik f jenetik [kalıtımsal]
genetisch  jenetik 

genetische Information f jenetik 
enformasyon 

genetische Krankheit f jenetik 
hastalık 

Genick n ense 
Genickstarre f ense tutulması 
Genital n genital [cinsiyet oluşumu 

veya üreme ile ilgili]
Genitalien pl genital organları 
Genitaltuberkolose f genital 

tüberkoloz 
Genitalzentrum n genital merkezi 
Genom n genom [kromozomların 

içerdiği genlerin tümü]
Gentechnologie f jen teknolojisi 
Genuss m zevk [lezzet, haz]
Gerät n alet 
Gerechtigkeit f adalet 
gereizt  sinirli [hiddetli]
Geriatrie f jeriatri [yaşlılarda sağlık 

sorunları inceleyen bilim dalı]
Gerichtsmedizin f adli tıp 
gerichtsmedizinischer Befund m adli 

tıp raporu 
Gerontopsychiatrie f gerontopsikatri 

[yaşlılarda ruh bilimi]
Gerstenkorn n arpacık 
Geruch m koku 
Gesamtcholesterin n toplam 

kolesterin 
Gesäß n kıç 
gesättigte Fettsäure f doymuş yağ 

asidi 
Geschlecht n cinsiyet 
Geschlechtschromosomen pl cinsiyet 

kromozomu 
Geschlechtshygiene f cinsiyet hijyeni 

[cinsiyet temizliği]
Geschlechtskrankheit f cinsel 

hastalık 
Geschlechtsleben n cinsel hayat 
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geschlechtslos  cinsiyetsiz 
Geschlechtsorgan n cinsel organı 
Geschlechtsumwandlung f cinsiyet 

değiştirme 
Geschlechtsverkehr m cinsel ilişki 
Geschrei n çığlık [yaygara, haykırış]
Geschwulst f şiş(kin)lik [yumru, ur]
Geschwür n ülser 
Gesellschaft f toplum [cemiyet]
Gesetz n yasa [kanun]
Gesicht n yüz 
Gesichtsausdruck m yüz siması 
Gesichtsfeld n görme alanı 
Gesichtslähmung f yüz felçi 
Gesichtsmassage f yüz masajı 
Gesichtsmuskel m yüz kası 
Gesichtszüge pl yüz çizgileri 
Gestationsdiabetes f gestasyonel 

diyabet [hamilelik ile ortaya çıkan 
şeker hastalığı]

Geste f jest 
gesund  sağlıklı 
gesunde Ernährung f sağlıklı 

beslenme 
Gesundheit f sağlık [esenlik, sıhhat]
Gesundheitsamt n sağlık dairesi 
Gesundheitsberatung f sağlık 

danışmanlığı 
Gesundheitsbescheinigung f sağlık 

raporu 
Gesundheitsdienst m sağlık hizmeti 
Gesundheitshilfe f sağlık yardımı 
Gesundheitslehre f sağlık bilgisi 
Gesundheitsministerium n sağlık 

bakanlığı 
Gesundheitspass m sağlık deft eri 
Gesundheitspflege f sağlık bakımı 
gesundheitsschädlich  sağlığa 

(sıhhate) zararlı 
Gesundheitswesen n sağlık işleri 
Gesundheitszeugnis n sağlık karnesi 

Gesundheitszustand m sağlık 
durumu 

Getränk n içecek 
Gewalt f şiddet, kuvvet 
Gewebe n doku 
Gewebsläsion f doku lezyonu 
Gewebsschaden m doku hasarı 

[bozukluğu]
Gewicht n ağırlık 
Gewichtsabnahme f kilo verme 
Gewichtskontrolle f kilo kontrolü 
Gewichtsreduktion f kilonun 

düşürülmesi 
Gewichtsverlust m kilo kaybı 
Gewichtszunahme f kilo artması 
Gewissen n vicdan 
Gewohnheit f alışkanlık 
Gewöhnung f alışma 
Gewürz n baharat 
Gicht f gut [damla hastalığı]
Gift n zehir 
Gift schlucken  zehir yutmak 
Giftgas n zehirli gaz 
giftig  zehirli 
Gigantismus m jigantizm 
Gingivitis f jinjivit [dişetleri iltihabı]
Ginseng m sinseng 
Gips m alçı 
Gipsabdruck m alçı kalıbı 
Gipskorsett n alçı korsesi 
Gipsverband m alçı sargısı 
Glatze f kel 
Glaube m inanç 
Glaukom n glokom [göz içi basıncının 

yükselmesi]
gleich groß  bir boyda 
Gleichgewichtsstörungen pl vücut 

denge bozukluğu 
gleichgültig  ilgisiz [meraksız]
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Gliederschmerzen pl vücut ağrıları 
[adelelerde, mafsallarda, sinirlerde 
ağrılar]

Glomerulonephritis f glomerulonefrit 
[böbrek glomerüllerin 
iltihaplanması]

Glossitis f glosit [dil iltihabı]
Glossoplegie f glossopleji [dil felci]
Glück n şans [saadet, mutluluk]
glücklich  şanşlı [saadetli, mutlu]
Glucose f glikoz 
Glucosetoleranztest m glikoz 

tolarans testi [diyabet teşishinde 
kullanılan bir test]

Glykogen n glikojen 
Glykosurie f glikozüri [idrarda şeker 

bulunması]
Gonaden pl gonad [erkek veya dişi 

hormonları oluşturan genital bez]
Gonorrhoe f gonore [belsoğukluğu]
Gott m allah [tanrı]
Gottesdienst m dini ayin 
Grab n mezar 
Grabstein m mezartaşı 
grauer Star m katarakt 
Gravidität f gravidite [gebelik]
Grippe f grip 
Grippe krank  gripe tutulmuş 
Grippeepidemie f grip salgını 

Grippeimpfung f grip aşısı 
Großhirn n büyük beyin 
Großzehe f ayak başparmağı 
Grundbedürfnis n temel ihtiyaç 
Grundpflege f temel bakım 
Grundrecht n temel hak 
Gruppe f grup 
Gruppenaktivität f grup faaliyetleri 
Gruppentherapie f grup terapisi 
Gurgel f gırtlak [boğaz]
Gurgelmittel n gargara 
gurgeln  gargara etmek 
Gürtelrose f zona hastalığı [herpes 

zoster]
gut  iyi 
Gutachten n rapor bilirkişi tarafi ndan 

hazırlanan rapor 
gutartig  iyi huylu 
Gute Besserung!  geçmiş olsun 
Gute Nacht!  iyi geceler 
Guten Abend!  iyi akşamlar 
Guten Appetit!  afi yet olsun 
Guten Morgen!  günaydın 
Gymnastik f jimnastik 
Gynäkologe m jinekolog [kadın 

hastalıkları doktoru]
Gynäkologie f jinokoloji [kadın 

hastalıkları ile ilgili tıp dalı]
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Haar n saç [kıl]
Haarausfall m saç dökülmesi 
Haarband n saç bağı 
Haarboden m saç dibi 
Haarbürste f saç fırçası 
Haare pl saçlar [kıllar]
Haarersatz m takma saç 
Haarfarbe f saç rengi 
haarig  kıllı 
Haarwurzel f saç kökü 
Haarzellen pl saç hücreleri 
Hafer m yulaf 
Haferflocken pl yulaf ezmesi 
Haftcreme f yapıştırıcı krem 
Haftung f sorumluluk [mesuliyet]
Hagebutte f kuş burnu 
Hagelkorn n küçük kist 
halbjährlich  altı ayda bir olan 
halbnackt  yarı çıplak 
Halbseitenlähmung f vücudun bir 

tarafının felç olması 
Halitose f halitoz [kötü nefes kokusu]
Halluzination f hallüsinasyon 

[gerçekte olmayan şeyleri 
algılamak]

Hals m boğaz [boyun]
Halsbinde f boyunluk, boyunbağı 
Halsentzündung f boğaz iltihabı 
Hals-Nasen-Ohrenarzt m kulak, 

burun, boğaz doktoru 
Halsschlagader f boyun şahdamarı 
Halsschmerzen pl boğaz ağrısı [boğaz 

sancısı]

Halsumschlag m boyun sargısı 
Halsvenenstauung f boyun 

toplardamarlardaki kanın 
birikmesi 

Halswirbel m boyun omurları 
Hämatokrit m hematokrit [kan 

hacmine göre alyuvarların hacmini 
ölçmeye yarayan alet]

Hämatologe m hematolog [kan 
hastalıkları uzmanı]

Hämatologie f hematoloji [kanla ilgili 
konuları inceleyen tıp bilimi]

Hämatom n hematom [organ 
içerisinde veya aralarında kan 
birikmesi]

Hämaturie f hematüri [idrarda kan 
görülmesi]

Hammelfleisch n koyun eti 
Hämodialyse f hemodiyaliz [yapay 

böbrek içinden süzdürülerek kanın 
toksik maddelerden hemodializör 
aracılığı ile kanın temizlenme 
işlemi]

Hämoglobin n hemoglobin [kandaki 
alyuvarlar]

Hämolyse f hemoliz [alyuvarların 
yıkılması, parçalanması]

Hämopathie f hemopati [kan 
hastalığı]

Hämophilie f hemofi li [kanama 
hastalığı]

Hämorrhagie f hemoraji [kanama]
hämorrhagisch  hemorajik [kanama 

ile ilgili]
Hämorrhoiden pl hemoroit [basur]
Hämorrhoidenblutung f hemoroit 

(basur) kanaması 
Hämorrhoidenzäpfchen n hemoroit 

(basur) fi tili 
Hämostase f hemostaz [kanamanın 

spontan durdurulması]
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Hämotoperikard n hemoperikard 
[perikard boşluğunda kan 
bulunması]

Hand f el 
Handbewegung f el hareketi 
Händedesinfektion f ellerin 

desinfeksiyonu 
Handfläche f avuç 
Handgelenk n el bileği 
Handschlag m el sıkma [toka]
Handschuh m eldiven 
Handspiegel m el aynası 
Handtuch n havlu 
Hanf m kendir [kenevir]
Hanfsamenöl n kendir yağı 
harmlos  zararsız 
Harn m idrar [sidik]
Harnanalyse f idrar tahlili 
Harnausscheidung f idrar sökmesi 

[idrar boşalımı]
Harnbildung f idrar oluşumu 
Harnblase f idrar torbası [idrar kesesi, 

mesane]
Harnblasenpunktion f idrar 

torbasının (mesanenin) iğne ile 
ponksiyonu (delinmesi) 

Harndrang m idrara çıkma güdüsü 
Harngrieß m idrar kumu 
Harninkontinenz f idrarı tutamama 
Harnleiter m idrar yolu [sidik borusu]
Harnleiterentzündung f idrar yolu 

iltihabı 
Harnleiterstein m idrar yolu taşı 
Harnleitertumor m idrar yolu tümörü 
Harnorgane pl idrar sistemi 
Harnretention f idrar yığılması 
Harnröhre f idrar borusu [idrar 

kanalı]
Harnröhrenentzündung f idrar 

borusu iltihaplanması 

Harnröhrenverengung f idrar borusu 
daralması 

Harnsand m idrar kumu 
Harnsäure f ürik asit 
Harnsäurestein m üre taşı 
Harnstoff m üre 
Harntrakt m böbrekler ve idrar yolları 
harntreibend  idrar söktürücü 
Harnuntersuchung f idrar muayenesi 
Harnverhaltung f idrar tutulması 
Harnweg m idrar yolu 
Harnwegsinfektion f idrar yolu 

enfeksiyonu 
Harnzucker m idrar şekeri 
Harnzuckerselbstkontrolle f kendi 

kendine idrar şekeri kontrolü 
hart  sert [inat]
hartnäckig  inatçı 
Haschisch n haşiş [esrar]
Hast f telaş [acele]
Hauptgedanke m temel fi kir 
Hauptmahlzeit f ana öğün 
Hauptschlagader f büyük atardamar 
Hausapotheke f ev (aile) ecza kutusu 
Hausarbeit f ev işleri 
Hausarzt m ev (aile) doktoru 
Hausgeburt f ev doğumu 
Haushaltshilfe f ev işlerinde yardımcı 
häusliche Pflege f evde bakım 
Hausmannskost f ev yemeği 
Hausstaub m ev tozu 
Hausstauballergie f ev tozu alerjisi 
Hausstaubmilben pl ev tozu uyuz 

böceği 
Haut f cilt [deri]
Hautabschürfung f cilt sıyrıntısı 
Hautallergie f cilt alerjisi 
Hautarzt m cilt doktoru 
Hautatmung f cilt solunumu 
Hautdrüse f cilt yağ bezi 
Hautempfindungen pl cilt duyumları 
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Hautentzündung f cilt iltihabı 
Hauterkrankung f cilt hastalığı 
Hautfarbe f cilt rengi 
Hautflecken pl cilt lekeleri 
hautfreundlich  cilte (deriye) iyi 

gelen 
Hautjucken n cilt kaşıntısı 
Hautkarzinom n cilt karsinomu 
Hautklinik f cilt kliniği 
Hautkrankheit f cilt hastalığı [deri 

hastalığı]
Hautkrebs m cilt kanseri 
Hautpflege f cilt bakımı 
Hautpflegemittel n cilt bakımında 

kullanılan [örneğin kremler]
Hautpilz m cilt (deri) mantarı 
Hautrötung f cilt kızarığı 
Hautsalbe f cilt merhemi 
Hautschutz m cilt koruması 
Hauttemperatur f cilt ısısı 
Hauttest m cilt testi 
Hauttuberkulose f cilt tüberkolozu 
Hb  Hb [hemoglobinin kısaltılmış 

şekli]
HbA1c  HbA1c [hemoglobin A1c 

nin kısaltılmış şekli; glikozilenmiş 
hemoglobin]

HDL-Cholesterin n HDL-kolesterin 
[yüksek yöğunlu lipoprotein-
halk dilinde iyi kolesterol olarak 
adlandırılmaktadır]

Hebamme f ebe 
Hebehilfe f kaldırma yardımcısı 
Hebelifter m kaldırmada kullanılan 

alet 
heben  kaldırmak 
Heidelbeere f çobanüzümü 
heil  sağ [sağlam, kırılmamış]
Heilbad n kaplıca hamamı 
heilbringend  şifalı [şifa getiren]
heilen  iyileştirmek 

Heilfasten n sağlık orucu 
Heilgymnastik f sağlık jimnastiği 
Heilkraft f iyileştirici kuvvet 
Heilkräuter pl şifalı bitkiler 
Heilkunde f tıp [hekimlik]
Heilmethode f tedavi usulü 
Heilpflanze f ilaç olarak kullanılan 

bitki 
Heilpraktiker m icazetsiz pratik 

hekim 
Heilquelle f kaplıca 
Heilung f iyileştirme [şifa]
Heim n yurt 
Heimatland n memleket 
heiser  kısık sesli 
Heiserkeit f ses kısıklığı 
Heißluftsterilisation f sicak hava 

sterilizasyonu 
Hektik f hektik [telaş]
Heliotherapie f helioterapi [güneş 

ışıklarıyla hastalık iyileştirme]
Helligkeit f aydınlık 
Hemeralopie f hemeralopi [gece 

körlüğü]
Hemianopsie f hemianopsi [bir veya 

iki gözde görme alanının yarısının 
kaybolması veya zayıfl aması]

Hemihepatektomie f 
hemihepatektomi [karaciğerin 
yarısının cerrahi yöntemle 
alınması]

Hemiplegie f hemipleji [tek yanlı felç 
geçirme]

Hepar n hepar [karaciğer]
Heparin n heparin [kanın 

pıhtılaşmasını önleyen bir madde]
Hepatitis f hepatit [karaciğer 

iltihaplanması]
Hepatom m hepatom [karaciğer 

tümörü]
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Hepatomegalie f hepatomegali 
[karaciğerin büyümesi]

Hernie f herni [fıtık]
Herniotomie f herniyotomi [fıtığın 

cerrahi yolla alınması]
Heroin n eroin 
heroinabhängig  eroin bağımlılığı 
Heroinspritze f eroin iğnesi 
heroinsüchtig  eroin düşkünü 

[eroinman]
Herpes m herpes [uçuk]
Herpes zoster m herpes soster 
Herz n kalp 
Herzbeschwerden pl kalp rahatsızlığı 
Herzbeutel m dış kalp zarı [perikart]
Herzbeutelentzündung f dış kalp 

zarı iltihabı [perikardit]
Herzblock m kalp blok [kalbin 

elektrik iletisinin durması]
Herzdruckmassage f kalp masajı 
Herzentzündung f kalp 

iltihaplanması 
Herzerkrankung f kalp hastalığı 
Herzfehler m kalp bozukluğu 
Herzfrequenz f kalp frekansı 
Herzfunktion f kalp fonksiyonu 
Herzgeräusch n kalp sesi 
Herzhypertrophie f kalp hipertrofi si 

[kalbin büyümesi]
Herzinfarkt m kalp enfarktüsü [kalp 

krizi]
Herzinsuffizienz f kalp yetmezliği 
Herzjagen n kalbin hızlı atması 
Herzkammer f kalp karıncığı 
Herzkatheter m kalp kateteri 
Herzklappe f kalp kapakçığı 
Herzklappenentzündung f kalp 

kapakçığı iltihabı 
Herzklappenfehler m kalp kapakcığı 

bozukluğu 
Herzklopfen n kalp çarpıntısı 

herzkraftsteigernd  kalp gücünü 
arttıran 

Herzkranzgefäß n kalp koroner 
damarı 

Herzkreislaufsystem n kalp ve kan 
dolaşım sistemi 

Herzmassage f kalp masajı 
Herzmuskel m kalp kası 
Herzmuskelentzündung f kalp kası 

iltihabı 
Herzmuskelnekrose f kalp kası 

nekrosu 
Herzproblem n kalp problemi 
Herzrhythmusstörung f kalp ritim 

bozukluğu 
Herzruptur f kalp ruptürü [kalp kası 

yırtılması]
Herzschlag m kalp atışı 
Herzschmerzen pl kalp ağrısı 
Herzschrittmacher m kalp pili 
Herzschrittmacheroperation f kalp 

pili operasyonu 
Herzschrittmacherpass m kalp pili 

kimlik kartı 
Herzstillstand m kalp durması 
heterogen  heterojen [ayrı cinsten]
Heuschnupfen m bahar (saman) 

nezlesi 
heute  bugün 
Hexenschuss m bel bölgesinde 

yerleşik ağrı [lumbago]
Hilfe f yardım 
hilflos  çaresiz 
hilfreich  yardımcı 
hilfsbedürftig  yardıma muhtaç 
Hilfskraft f yardımcı eleman 
Hilfsmittel n yardımcı alet 
Hilfsstoff m yardımcı madde 
Himbeere f ahududu 
Himmel m gök 
hinken  topallamak 
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hinlegen  yatırmak 
hinunterschlucken  yutmak 
Hirn n beyin 
Hirnatrophie f beyin atrofi si [beyin 

haciminde ve ağırlığında azalma]
Hirndruck m beyin basıncı 
Hirnembolie f beyin embolisi [beyin 

damarının tıkanmsı]
Hirnentzündung f beyin iltihabı 
Hirnhaut f beyin zarı 
Hirnhautentzündung f beyin zarı 

iltihabı 
Hirninfarkt m beyin enfarktüsü 
hirnlos  beyinsiz 
Hirnmasse f beyin cevheri 
Hirnnerv m beyin siniri 
Hirnödem n beyin ödemi [beyin 

kısmında anormal bir şekilde su 
toplanması]

Hirnschlag m beyin sektesi [inme]
Hirnstamm m temel beyin 
Hirntumor m beyin tümörü 
Hirnventrikel m beyin karıncığı 
Histologie f histoloji [organik 

dokuları inceleyen anatomi 
bölümü]

Hitze f sıcak [şiddetli hava sıcaklığı]
Hitzeausschlag m ısırgın 
Hitzegefühl n sıcaklık hissi 
Hitzeschlag m güneş çarpması 
Hitzewelle f sıcak dalgası 
HIV-Infektion f HIV-aids enfeksiyonu 
HNO-Arzt m kulak-burun-boğaz 

doktoru 
hochgradig  yüksek dereceli [son 

derece]
Hoden m haya [erkeklik bezi, testis]
Hodenentzündung f haya iltihabı 
Hodenkrebs m haya kanseri 
Hodensack m haya torbası 
Hodentumor m haya tümörü 

Hoffnung f umut [ümit]
hoffnungslos  umutsuz [ümitsiz]
Hoffnungslosigkeit f umutsuzluk 
hoffnungsvoll  umutlu [ümitli]
hoher Blutdruck m yüksek tansiyon 
hohl  içi boş [ovuk]
Hohlvene f ana toplardamar 
homogen  homojen 
Homöopathie f homeopati 
homöopathisch  homeopatik 
Homosexualität f homoseksüalite 
homosexuell  homoseksüel 
Honig m bal 
Honigbiene f bal arısı 
Hopfen m şerbetçioto 
hören  işitmek [duymak]
Hörfähigkeit f işitme yeteneği 

[duyma yeteneği]
Hörgerät n işitme (duyma) aleti 
Hormon n hormon 
hormonal  hormonel 
hormonelle Störung f hormonal 

bozukluk 
Hormonspiegel m hormon düzeyi 
Hormontherapie f hormon terapisi 
Hornhaut f nasır 
Hornhautsalbe f nasır merhemi 
Hörrohr n kulaklık 
Hörschwäche f işitme zayıfl ığı 
Hörstörung f işitme (duyma) 

bozukluğu 
Hörsturz m ani duyma kaybı 
Hospizarbeit f hospis çalışması 

[ölümcül hastaların bakımı]
Hüfte f kalça 
Hüftgelenksprothese f kalça kemiği 

protezi 
Hüftknochen m kalça kemiği 
Hüftleiden n kalça eklemi rahatsızlığı 
Hüftumfang m kalça çevresi 
Hühnerauge n nasır 
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Hühneraugenpflaster n nasır plasteri 
Hühnerei n yumurta 
Hülsenfrüchte pl baklagiller 
human  human [insani]
Humerus m humerus [kol kemiği]
Hunger m açlık 
Hunger haben  acıkmak 
hungern lassen  aç bırakmak 
hungrig  aç 
Husten m öksürük 
husten  öksürmek 
Hustenanfall m öksürük tutması 
Hustenbonbon n öksürük şekeri 
Hustenmittel n öksürük ilacı 
Hustensaft m öksürük şurubu 
Hydrotherapie f hidroterapi [içerek 

veya banyo yaparak iyileşme kürü]
Hygiene f hijyen [temizlik]
Hygieneplan m hijyen planı 
Hyperämie f hiperemi [bir bölgede 

veye organda kan düzeyinin artışı]
Hyperemesis f hiperemesis 

[durmadan kusma]
Hyperfunktion f hiperfonksiyon 
Hyperglykämie f hiperglisemi 

[yüksek kan şekeri]
Hyperhidrosis f hiperhidrosis [fazla 

terlemek]
Hyperkaliämie f hiperkaliemi [kanda 

yüksek potasyum miktarı]
Hyperkalzämie f hiperkalsemi [kanda 

yüksek kalsiyum miktarı]
Hyperlipidämie f hiperlipidemi [kan 

yağlarının yükselmesi]
Hypermenorrhoe f hipermenore 

[aybaşı kanamasının aşırı oluşu]
Hyperphagie f hiperfaji [aşırı yemek 

yeme]
Hyperproteinämie f hiperproteinemi 

[kanda yüksek protein miktarı]

Hypersekretion f hipersekresyon 
[bezel organlardan birinin aşırı 
salgısı]

Hypersensibilität f hipersansibilite 
[aşırı duyarlık]

Hypertension f hipertansiyon [yüksek 
tansiyon]

Hyperthermie f hipertermi [vücut 
ısısının normalin üzerinde olması]

Hypertonie f hipertoni [yüksek 
tansiyon]

hypertonisch  hipertansif [yüksek 
tansiyonlu]

Hypertrophie f hipertrofi  [bir organ 
dokusunun anormal gelişmesi]

Hyperventilation f hipervantilasyon 
[fazla derin ve uzun süreli 
solunum]

Hypnose f hipnoz 
hypnotisieren  hipnotize etmek 
Hypnotismus m hipnotizm 
Hypodermis f hipodermis [cilt 

derinliğine yerleşik doku yatağı]
Hypoglykämie f hipoglisemi [kanda 

şeker seviyesinin düşük olması]
Hypoglykämischer Schock m 

hipoglisemik şok [kandaki şeker 
seviyesinin düşmesiyle oluşan şok]

Hypokaliämie f hipokaliemi [kanda 
düşük potasyum miktarı]

Hypokalzämie f hipokalsemi [kanda 
düşük kalsiyum miktarı]

Hypomenorrhoe f hipomenore 
[aybaşı kanamasının az oluşu]

Hypophyse f hipofi z [beyin tabanında 
burun arkasının üst kısmında uyan 
bölgede hormon salgılayan bir 
bezdir]

Hypotension f hipotansiyon [düşük 
tansiyon]
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Hypothermie f hipotermi [düşük 
vücut ısısı]

Hypothyreose f hipotiroidi [tiroid 
bezlerinin yetersiz salgısı sonucu 
ortaya çıkan patolojik durum]

Hypotonie f hipotoni [düşük 
tansiyon]

Hypotrophie f hipotrofi  [bir organın 
beslenmesinin yetersizliği nedeniyle 
az gelişmesi]

Hypoventilation f hipovantilasyon 
[yavaş nefes alma]

Hypovolämie f hipovolemi [tüm kan 
dolaşımının hacminin azalması, 
örneğin yüksek kanama sonucu]

Hypoxie f hipoksi [vücut dokularında 
oksijen eksikliği]

Hysterektomie f histerektomi 
[rahimin cerrahi yöntemle 
alınması]

Hysterie f histeri 
hysterisch  histerik 
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Ichthyol n ihtiyol 
Idiopathie f idiyopati [belirli bir 

nedeni bilinmeyen hastalık]
Idiot m idiyot [aptal, budala]
Ikterus m ikterus [sarılık]
Ileostoma n ileostoma [ince barsağın 

suni olarak dışarı açılması]
Ileum n ileum [ince barsağın son 

kısmı]
Ileus m ileus [şiddetli ağrı ile barsak 

tıkanması]
im Krankenhaus liegen  hastanede 

yatmak 
immobil  hareketsiz 
Immobilität f hareketsizlik 
immun  immun [bağışıklık; belirli bir 

mikroorganizmaya karşı vücudun 
direnci]

Immunität f immünite [bağışıklık, 
muafi yet]

Immunsystem n bağışıklık sistemi 
Immuntherapie f bağışıklık sistemini 

destekleyici tedavi 
impfen  aşılamak 
Impfpass m aşı karnesi 
Impfplan m aşı planı 
Impfschaden m aşı hasarı 
Impfstoff m aşı maddesi 
Impfung f aşı 
Impfzwang m aşılanma mecburiyeti 
Implantation f implantasyon 
implantieren  implante etmek 

impotent  impotent [ikdidarsız, 
erkeklikten kesilme]

Impotenz f impotens [iktidarsızlık]
Indikation f endikasyon 
Infarkt m enfarktüs 
Infektion f enfeksiyon [iltihap, 

hastalık bulaşması]
Infektionskrankheit f enfeksiyon 

hastalığı 
Infektionsprophylaxe f 

enfeksiyondan korunma 
infektiös  bulaşıcı 
Infertilität f infertilite [üreme 

yeteneğinin olmaması, çocuk sahibi 
olamama durumu]

infiziert  bulaştırmak 
Influenza f enfl üanza [grip hastalığı]
Information f enformasyon [bilgi]
Informationsquelle f enformasyon 

kaynağı [bilgi kaynağı]
Infrarotbestrahlung f enfraruj 

ışınlama 
Infrarottherapie f enfraruj terapi 
Infusion f infüzyon [serum]
Inhalation f inhalasyon 
Inhalationsnarkose f inhalasyon 

narkozu 
Inhalationstherapie f inhalasyon 

terapisi 
inhalieren  inhalasyon yapmak 
initial  inisiyal [başdaki, başlangıçtaki, 

ilk]
Injektion f enjeksiyon 
Injektionsspritze f enjektör [iğne]
injizieren  enjekte etmek 
Inkontinenz f idrarını tutamama 
Inkretion f inkresyon [organizma 

tarafından salgılanan iç salgı]
Inkubation f inkübasyon [bir 

enfeksiyon etkeninin vücuda 
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girişinden enfeksiyon belirtilerinin 
çıkışına kadar geçen süre]

Innenohr n içkulak 
Innenteil m iç kısım 
innere Blutung f iç kanama 
innere Handfläche f avuç 
innere Sekretion f iç salgı 
innerer Gehörgang m iç kulak 

borusu 
innersekretorische Drüsen pl iç salgı 

bezleri 
Insektenstich m böcek sokması 
insektizid  insektisid [böcek-haşere 

öldürücü ilaç veya kimyasal 
madde]

Inspiration f inspirasyon [soluk alma]
Institut n enstitü 
Insulin n insülin 
Insulin Pen m insülin kalemi 
Insulinallergie f insülin alerjisi 
Insulinarten pl insülin çeşidi 
Insulineinheit f insülin ünitesi 
Insulinmenge f insülin miktarı 
insulinpflichtig  insüline muhtaç 
Insulinproduktion f insülin üretimi 
Insulinpumpe f insülin pompası 
Insulinresistenz f insülin resistansı 
Insulinspritze f insülin iğnesi 
Insulintherapie f insülin terapisi 

[insülin tedavisi]
Insulinwirkung f insülin etkisi 
Intelligenz f zeka 
Intelligenztest m zeka testi 
intensiv  yoğun 
intensivierte Insulintherapie f 

yoğunlaştırılmış insülin tedavisi 
Intensivpflege f yoğun bakım 
Intensivschwester f yoğun bakım 

hemşiresi 
Intensivstation f yoğun bakım servisi 

Internist m dahiliye mütehassısı [iç 
hastalıkları mütehassısı]

Intervall n interval 
intestinal  intestinal [barsakla ilgili]
Intimbereich n cinsel bölge 
Intimpflege f cinsel bölgelerin bakımı 
Intimtoilette f cinsel bölgelerin 

temizlenmesi 
Intimwäsche f cinsel bölgelerin 

yıkanması 
Intoxikation f intoksikasyon 

[zehirlenme]
intraabdominal  intraabdominal 

[karın boşluğu veya karın içi]
intraarteriell  intraarteriel [damar 

içine]
intrakutan  intrakütan [cilt içine, 

cilde yerleşik]
intramuskulär  intramüsküler [kas 

yolu ile]
intravenös  intravenöz [toplardamar 

yolu ile]
Introversion f introversiyon 

[içedönüş]
introvertiert  içedönük 
Intubation f intubasyon [doğal bir 

kanal içine tübüs veya sondanın 
sokulması]

Invagination f invajinasyon [bir 
barsak parçasının alt veya üst 
segmenti içine girmesi]

Inzision f insizyon [yumuşak 
dokulara kesit yapılması veya 
cerrahi kesme yöntemi]

Ion n iyon 
Iris f iris 
irreparabel  irreperabl [tedavisi 

mümkün olmayan]
irreversibel  irreverzibl [geri 

döndürülemez veya dönüşümlü 
olmayan]
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Irrigator m lavman aleti 
Ischias m işyaz [siyatik]
Isolation f isolasyon 
isolieren  isole etmek 
isoliert  isolasyonlu 
Isolierung f izolasyon 
isotonisch  izotonik 
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J
ja  evet 
Jahr n yıl [sene]
Jammer m feryat 
Jammerschrei m çığlık [feryatlar]
Januar m ocak 
Jejunitis f jejunit [jujunum barsağının 

iltihaplanması]
Jejunum n jejunum 

[onikiparmakbarsağın dan sonraki 
ve ileum barsağıyla devam eden 
ince barsak bölümü]

jemanden ankleiden  giyindirmek 
Jenseits n ahret 
Jochbein n elmacık kemiği 

Jod n iyot 
jodhaltig  iyotlu 
Jodtinktur f tentürdiyot 
Jogging n joging [koşu]
Joghurt n yoğurt 
Johannisbrot n keçiboynuzu 
Johanniskraut n kılıçotu 
Jo-Jo-Effekt m yo-yo efekti 
Joule n jul 
jucken  kaşınmak 
Juckreiz m kaşıntı 
Jugularis f jugularis [boyun venası-

damarı]
Juli m temmuz 
jung  genç 
Junge m erkek çocuk 
Jungfrau f bakire 
jungfräulich  bekaret [kızlık]
Juni m haziran 



K

46 Kachexie

K
Kachexie f kaşeksi [genel sağlık 

durumunun bozukluğu ile ilgili ileri 
derecede zayıfl ama halı]

Kaffeelöffel m kahve kaşığı 
Kaiserschnitt m sezeryan 
Kalium n potasyum 
Kalk m kireç 
Kalkablagerung f kireç birikmesi 
Kalorie f kalori 
Kalorienbedarf m kalori ihtiyacı 
kalorienfrei  kalorisiz 
Kalorienmenge f kalori miktarı 
kalorienreich  kalorili 
kalt  soğuk 
Kälte f soğukluk 
Kälteanwendung f soğuk uygulama 
Kalzium n kalsiyum
Kamille f papatya 
Kamillentee m papatya çayı 
kämmen  taramak 
Kanüle f kanül [enjeksiyon iğnesi]
Kapazität f kapasite 
Kapillare f kapiler [kılcar damar]
Kapillarenembolie f kapiler embolisi 

[kılcar damar tıkanması]
Kapsel f kapsül 
Karbunkel m karbunkel [şirpence]
Kardia f kardia [mide girişi]
Kardiakarzinom n kardiyakarsinom 

[mide girişi kanseri]
kardial  kardiyal [kalbi ilgilendiren]
Kardialgie f kardiyalji [kalp ağrısı]

kardiogen  kardiyojen [kalpten ileri 
gelen]

kardiogenener Schock m kardiyojen 
şok 

Kardiogramm n kardiyogram 
[kardiyograf ile elde edilen bilgiler]

Kardiographie f kardiyografi  [kalp 
hareketlerinin grafi k olarak 
incelenmesi]

Kardiologe m kardiyolog [uzman 
kalp doktoru]

Kardiologie f kardiyoloji [kalp ile 
ilgilenen bilim dalı]

kardiovaskulär  kardiyovasküler 
[kalp damarlarla ilgili]

Karies f diş çürüğü 
Karzinom n karsinom [kanser]
Käse m peynir 
Kassenarzt m sigorta doktoru 
Kastration f kastrasyon [erkeklerde 

testislerin, kadınlarda overlerin 
cerrahi yolla çıkarılması]

Katalepsie f katalepsi [kasların 
kasılması]

Katarakt f katarakt [göz merceğinden 
ileri gelen göz hastalığı]

Katheter m kateter [sonda]
kauen  çiğnemek 
Kaumuskel m çiğneme kası 
Kaustörung f çiğneme bozuğu 
Kehldeckel m gırtlak kapağı 
Kehlkopf m gırtlak 
Kehlkopfentzündung f gırtlak 

iltihabı 
Kehlkopfkrebs m gırtlak kanseri 
Kehlkopfoperation f gırtlak 

operasyonu 
Kehlkopfreflex m gırtlak refl eksi 
keimarm  az mikroplu 
keimfrei  mikropsuz 
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Ketoazidose f ketoasidoz [keton 
cisimlerinin aşırı artışına bağlı 
olarak meydana gelen asidoz]

Ketonkörper m keton çizmi [vücutta 
enerji elde etmek amacıyla yağlar 
yakıldığı zaman gelen zehirli 
kimyasal madde]

Ketontest m keton testi 
Kettenraucher m sigara tiryakisi 
keuchen  soluk soluğa gelmek 
Keuchhusten m boğmaca 
Kiefer m çene kemiği 
Kieferbruch m çene kemiği kırığı 
Kieferhöhle f çene kemiği boşluğu 
Kieferorthopädie f çene kemiği 

ortopedisi 
Kilogramm n kilogram 
Kind n çocuk 
Kinderarzt m çocuk doktoru 
Kinderheilkunde f çocuk hekimliği 
Kinderlähmung f çocuk felci 
Kindernahrung f çocuk maması 
Kinetose f kinetoz [mide bulanması, 

baş dönmesi veya kusma gibi 
belirtileri ile kendini gösteren 
seyahat hastalığı]

Kinn n çene 
Kissen n yastık 
klagen  yakınmak 
kleiden  giyinmek 
Kleidung f giyim 
klein  küçük 
kleiner Brustmuskel m küçük göğüs 

kası 
kleiner Finger m küçük parmak 
Kleinhirn n küçük beyin 
Kleptomanie f kleptomani [ihtiyacı 

olmaksızın patalojik çalma 
dürtüsüne verilen ad]

Klima n iklim 

Klimakterium n klimakteryum 
[adetten kesilme yılları]

Klimawechsel m iklim değişikliği
Klinik f klinik 
Klistier n lavman 
Klistierspritze f lavman şiringası 
Klitoris f klitorit [vulva iç kısmında 

bulunan kadın erektil organı]
Klysma n klisma [lavman]
Knie n diz 
Kniebandage f diz bandajı 
Knieentzündung f diz iltihabı 
Kniegelenk n diz mafsalı 
Kniegelenkentzündung f diz mafsalı 

iltihabı 
Kniekehle f diz iç tarafı 
Kniescheibe f diz kapağı 
Knieschutz m dizlik 
Knoblauch m sarmısak 
Knoblauchtablette f sarmısak hapı 
Knöchel m ayak bileği 
Knochen m kemik 
Knochenbildung f kemikleşme 
Knochenbruch m kemik kırığı 
Knochenentzündung f kemik iltihabı 
Knochenerkrankung f kemik 

hastalığı 
Knochengerüst n kemik iskeleti 
Knochengewebe n kemik dokusu 
Knochenhaut f kemik zarı 
Knochenhautentzündung f kemik 

zarı iltihabı 
Knochenkrebs m kemik kanseri 
Knochenmark n kemik iliği 
Knochenmarktransplantation f 

kemik iliği transplantasyonu 
Knochenschwund m kemik erimesi 
Knochensplitter m kemik parçası 
Knochentumor m kemik tümörü 
Knorpel m kıkırdak 
Koagulation f pıhtılaşma 
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Kochsalz n tuz 
kochsalzarm  az tuzlu 
kochsalzfrei  tuzsuz 
Kodein n kodein [afyondan çıkarılan 

ve öksürük için kullanılan madde]
Koffein n kofein 
Kohabilitation f kohabilitasyon 

[cinsel ilişki]
Kohlendioxyd n karbondiyoksit 
Kohlenhydrat n karbonhidrat 
Kohlenhydratgehalt m karbonhidrat 

içeriği 
Kohlenhydratmenge f karbonhidrat 

miktarı 
Kohletabletten pl kömür hapı 
Koitus m koitus [cinsel birleşme]
Kokain n kokain 
Kokain schnupfen  kokain çekmek 
kokainsüchtig  kokain bağımlısı 

[kokainman]
Kokainvergiftung f kokain 

zehirlenmesi 
Kolektomie f kolektomi [kalın 

barsağın cerrahi yolla alınması]
Kolibakterien pl kolibasil 
Kolik f kolik 
Kolitis f kolit [kalın barsak iltihabı]
Kollaps m kolapsüs [hiç bir belirti 

olmadan düşüş-çöküş]
Kolon n kolon [kalın barsak]
Kolonkarzinom n kolon karsinomu 

[kalın barsak kanseri]
Koloskopie f koloskopi [kalın 

barsağın bir endoskop ile 
incelenmesi]

Kolotomie f kolotomi [kalın barsağın 
cerrahi yöntemle açılması]

Kolpitis f kolpit [kadınlarda vajina 
iltihaplanması]

Koma n koma 

Kombinationstherapie f kombine 
terapi 

Kommunikation f komunikasyon 
(iletişim) 

Komplikation f komplikasyon 
kompliziert  karmaşık 
Kompresse f kompres 
Kompressionsbehandlung f 

kompres-baskı uygulaması 
Kondom n kondom [kaput, 

prezervatif]
Konflikt m çatışma 
Konjunktivitis f konjonktivit [göz 

kapağı iç yüzü, göz yuvarlağının ön 
yüzü iltihabı]

konsequent  tutarlı 
Konstipation f konstipasyon 

[kabızlık]
Kontaktlinse f lens 
Kontaktlinsenpflegemittel n lens 

temizleme ilacı 
Kontamination f kontaminasyon 

[patojen mikroplar, viruslar ile 
buluşan enfeksiyon veya radyasyon 
la bulaşma]

Kontinenztraining n idrarı tutma 
egzersizi 

kontinuierlich  sürekli, devamlı 
Kontorsion f kontorsiyon [bükülme, 

kıvrılma]
Kontraindikation f kontrendikasyon 
kontraindiziert  kontrendike 
Kontraktur f kontraktür [bir yada 

daha fazla kasın uzun süreli işlem 
dışı kalması]

Kontrazeption f kontrasepsiyon [gebe 
kalmayı önleyici]

Kontrolle f kontrol 
Kontrolltermin m kontrol randevusu 
Kontrolluntersuchung f kontrol 

muayenesi 
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konventionelle Therapie f 
konvansiyonel terapi 

Konzentration f konsantrasyon 
Konzeption f konsepsiyon 

[yumurtanın döllenmesi]
Kooperation f kooperasyon [işbirliği]
kooperativ  kooperatif 
Koordination f koordinasyon 
Kopf m kafa [baş]
Kopfhaut f kafa derisi 
Kopflaus f baş biti 
Kopfschmerzen pl baş ağrısı 
Kopfschmerztablette f baş ağrısı hapı 
Kopulation f kopulasyon [cinsel ilişki]
Kornea f kornea [göz yuvarlağının 

şeff af ön kısmı]
koronar  koroner [kalp damarlarını 

ilgilendiren]
Koronarangiographie f koroner 

anjiyografi  [röntgen ışınlarına 
opak bir madde enjekte ederek 
kalp damarlarının radyografi sinin 
çekilmesi]

Koronararterie f koroner arter [kalp 
damarı]

koronare Herzkrankheit f koroner 
kalp hastalığı 

Koronargefäß n koroner damar 
Koronarinfarkt m koroner enfarktüsü 

[kalp krizi]
Körper m vücut [bünye, beden]
Körperbau m vücut yapısı 
körperbehindert  sakat [engelli, 

özürlü]
Körperbehinderung f bedensel 

sakatlık [engelli]
Körperflüssigkeit f vücut sıvısı 
Körpergewicht n vücut ağırlığı 
Körpergröße f boy 
Körperhaltung f vücut duruşu 
Körperkontakt m vücut teması 

Körperkraft f vücut kuvveti 
körperlich  bedensel [fi ziksel]
körperliche Aktivität f fi ziksel aktivite 
Körperpflege f vücut bakımı 
Körpersprache f vücut dili 
Körpertemperatur f vücut ısısı 
korpulent  iri vücutlu [şişman]
Kortison n kortison
Kosmetik f kozmetik 
Kost f gıda [besin]
Kostenträger m masrafl arı üstlenen 
Kraft f güç 
Kräftigungsübungen pl güç toplama 

egzersizleri 
kraftlos  güçsüz 
Krampf m kramp [kasınma]
Krampfader f varis 
Krampfanfall m kramplaşma 
krampflösend  adele gevşetici 

[antispazmotik]
krank  hasta 
krank machen  hasta etmek 

[hastalandırmak]
krank melden  hasta diye bildirmek 
krank werden  hastalanmak 

[rahatsızlanmak]
Krankenbesuch m hasta ziyareti 
Krankenbett n hasta yatağı 
Krankengymnastik f fi zik tedavisi 

[hastalığın jimnastik veya hareket 
ile tedavisi]

Krankenhaus n hastane 
Krankenhauseinweisung f hastaneye 

sevk 
Krankenkasse f sağlık kasası 
Krankenkost f hasta yemeği 
Krankenpflege f hasta bakımı 
Krankenpflegehelfer m hasta bakıcı 

yardımcısı 
Krankenpfleger m hasta bakıcısı 
Krankenschwester f hemşire 
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Krankentrage f hasta sedyesi 
Krankenversicherung f sağlık 

sigortası 
Krankenwagen m can kurtaran 

arabası [ambülans]
Krankenzimmer n hasta odası 
Krankheit f hastalık 
Krankheitsbericht m hekim raporu 
Krankheitsverlauf m hastalığın seyri 
Krätze f uyuz 
Kreatinin n kreatinin [organizmada 

bulunan kristalleşebilir azotlu 
bileşik]

Krebs m kanser 
Krebsoperation f kanser ameliyatı 
Krebsprävention f kanser 

prevensiyonu 
Krebsrisiko n kanser riski 
Krebsvorsorge f kanser erken teşhis 

muayenehesi 
Kreislauf m kan dolaşımı 
Kreislauferkrankung f kan dolaşım 

hastalığı 
Kreislaufkollaps m kan dolaşım 

kolapsüsü [bayılma]
Kreislaufmittel n kan dolaşım ilacı 
Kreislaufschwäche f kan dolaşım 

yetersizliği 
Kreislaufstillstand m kan dolaşımının 

durması 
Kreislaufstörung f kan dolaşım 

aksaklığı 

Krematorium n krematoryum 
Kreuzschmerzen pl belağrısı 
kribbeln  karıncalama 
Krise f kriz 
Krone (Zahn) f diş kaplama 
Kropf m guatr 
Krücke f koltuk değneği 
Kruste f kabuk 
Krustenbildung f kabuklanma 
Kühlung f soğutma 
Kuhmilch f inek sütü 
Kuhmilchallergie f inek sütü alerjisi 
Kümmel m kimyon 
Kündigung f sözleşme feshi 
künstliche Ernährung f yapay 

beslenme 
künstlicher Darmausgang m yapay 

anus 
künstliches Gebiss n suni dişler [diş 

takımı]
Kur f kür [iyileşmesi için bir hastalığın 

tedavi süresi; kaplıca veya fi zik 
tedavi merkezinde kalma]

Kürettage f kürtaj [çocuk aldırma]
kurzsichtig  miyop [uzağı iyi 

göremeyen göz]
Kurzsichtigkeit f miyopluk 
Kurzzeitpflege f kısa süreli bakım 
kutan  kutan [cilti ilgilendiren]
Kyphose f kifoz [omurgadaki kambur 

şeklindeki çıkıntı]
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L
Labor n laboratuvar 
Laborant m laborant 
Laborwerte pl laboratuvar değerleri 
lachen  gülmek 
Lactose f laktoz [süt şekeri]
Lagerung f yatırılış şekli-biçimi 
Lähmung f kötürümleşme [felç, inme]
Laktation f laktasyon [meme 

bezlerinden süt salgılanması]
Lalopathie f lalopati [tellafuz, 

konuşma veya yazı dilin kullanım 
bozukluğu]

langfristig  uzun vadeli 
langsam  yavaş 
Lanolin n lanolin 
Lanzette f lanset [neşter]
Laparoskop n laparoskop [endoskopi 

aleti]
Laparoskopie f laparoskopi [ucunda 

kamera olan, laparaskop denilen 
aletle karın boşluğunun endoskopik 
incelenmesi]

Laparotomie f laparotomi [karın 
bölgesinin cerrahi yolla açılması]

Laryngektomie f larengektomi 
[larenks-gırtlağın cerrahi yöntemle 
alınması]

Laryngitis f larenjit [larenks-gırtlak 
iltihabı]

Laryngoskop n larengoskop [boğazın 
muayenesine yarayan aynalı ışıklı 
alet]

Laryngoskopie f larengoskopi 
[boğazın aynalı ışıklı alet ile 
muayene edilmesi]

Laryngotomie f larengotomi [larenks-
gırtlağın cerrahi yöntemle açılması]

Larynx m larenks [gırtlak]
Larynxkarzinom n larenks karsinomu 

[gırtlak kanseri]
Laser m lazer 
Laserstrahl m lazer ışını 
Lasertherapie f lazer terapisi [lazer 

tedavisi]
Läsion f lezyon 
Latex m lateks 
Latexallergie f lateks alerjisi 
Latexhandschuhe pl lateks eldiveni 
Laus f bit 
lauwarm  ılık 
Lavendel m lavanta 
Laxantien pl laksansiyen [ishal 

ilaçları]
LDL-Cholesterin n LDL-kolesterin 

[düşük yoğunlukta lipoprotein-
halk dilinde kötü kolesterol olarak 
adlandırılır]

Leben n hayat [yaşam]
Lebensalter n yaş 
Lebensdauer f hayat (ömür) süresi 
Lebenserwartung f hayat beklentisi 
Lebensgefahr f hayat (ölüm) tehlikesi 
Lebensgefährte m hayat arkadaşı 
Lebensmittel n gıda 
Lebensmittelvergiftung f gıda 

zehirlenmesi 
Lebensretter m cankurtaran 
Lebensversicherung f hayat sigortası 
Lebensweise f yaşam tarzı 
Leber f karaciğer 
Leberabszess m karaciğer absesi 

[karaciğer doku içinde iltihap veya 
cerahat kesesi oluşması]



L

52 Leberbiopsie

Leberbiopsie f karaciğer biyopsisi 
[mikroskopik inceleme için 
karaciğerden bir parçanın alınması]

Leberentzündung f karaciğer iltihabı 
Lebererkrankung f karaciğer hastalığı 
Leberfleck m ben [insan vücudunda 

leke]
Leberkolik f karaciğer koliği 
Leberkrebs m karaciğer kanseri 
Leberruptur f karaciğer ruptürü 

[karaciğer yırtılması]
Lebertran m balıkyağı 
Leberzirrhose f karaciğer sirozu 
Lederhaut f alt deri 
Lederhaut des Auges f sert tabaka 

[gözakı]
Leibbinde f bel kuşağı 
Leiche f ceset [ölü]
Leichenbegräbnis n cenaze alayı 
Leichengeruch m kadavra kokusu 

[ölü kokusu]
Leichenhalle f morg 
Leichentuch n kefen 
Leichenwagen m cenaze arabası 
leichtes Essen n hafi f yemek 
Leinsamen m keten tohumu 
Leiste f kasık 
Leistenbruch m fıtık 
Lendenwirbel m bel omuru 
Lepra f lepra [cüzam hastalığı]
lesbisch  lesbiyen [iki kadın 

arasındaki aşk]
Leukämie f lösemi [kan kanseri]
Leukopenie f lökopeni [kanda 

bulunan alyuvarların sayısında 
azalma]

Leukozyt m lökösit [akyuvar]
Leukozyten pl akyuvar 
Leukozytose f lökositöz [akyuvarların 

fazla artması]
Lezithin n lesitin 

Libido f libido [cinsel istek]
Libidostörung f libido bozukluğu 
Licht n ışık 
Lichtbehandlung f ışık tedavisi 
lichtempfindlich  ışığa karşı hassas 
Lichttherapie f ışın teadavisi 
Lid n gözkapağı 
Lidkarzinom n gözkapağı karsinomu 

[gözkapağı kanseri]
Lidödem n gözkapağı ödeması [göz 

kapağında su toplanması]
Liebe f sevgi [aşk]
liegen  yatmak 
Ligament n ligament [eklemlerde 

veya organlarda vücut bölmelerinde 
kemik parçalarını birbirine 
bağlayan dirençli, az esnek lifl er]

Light-Getränke pl light içecekler 
[kalorisi düşük içecekler]

Light-Produkte pl light ürünleri 
[kalorisi düşük ürünler]

Lindenblüten pl ıhlamır çiçeği 
Lindenblütentee m ıhlamır çiceği 

çayı 
Linderung f azaltmak [dindirmek]
Lingua f lingua [dil]
links  sol 
Linksherzinsuffizienz f sol kalp 

yetmezliği 
Linse f (bot.) mercimek 
Lipase f lipaz 
Lipide pl lipitler [kan yağların 

toplamına verilen ad]
Lipom n lipom [benign yağ tümörü]
Lippe f dudak 
Lippenpflege f dudak bakımı 
Lipurie f lipuri [idrar da yağ 

bulunması]
Liquor m likor [herhangi bir sıvı, 

örneğin beyin sıvısı]
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Liquordruck m likor basıncı [beyin 
sıvısı basıncı]

lispeln  pelteklemek 
Liter m litre 
Lithotripsie f litotripsi [litotriptör 

aracılığı ile mesane içindeki taşların 
ezilmesi]

loben  övmek 
Lockerung f gevşeme 
Lockerungsübung f gevşeme 

egzersizi 
Logopädie f logopedi [konuşma 

bozukluklarını tedavi yöntemi]
lokal  lokal [bölgesel]
Lokalanästhesie f lokal anestesi 
Lokalisation f lokalizasyon 
lokalisieren  lokalize etmek 
Lorbeer m defne 
Lordose f lordoz [bel bölgesi 

omurlarının kamburlaşması]
Lösung f çare [çözüm]
Lösungsweg m çare (çözüm) yolu 
Lotion f losyon 
Löwenzahn m yabani (kara) hindiba 
Luft f hava 
Luft bekommen  hava almak 
Luftbläschen n hava kabarcığı 
Luftkrankheit f hava tutması 
Luftnot f nefes (soluk) tıkanması 
Luftröhre f nefes borusu [soluk 

borusu]
Luftröhrenschnitt m nefes borusunun 

suni olarak dışarı açılması 
Lufttherapie f hava terapisi [hastaları 

hava ile iyileştirme]
Lufttransport m hava nakliyatı 
Luftveränderung f hava değişimi 
Lumbago f lumbago [bel omurları 

bölgesi ağrıları]

Lumbalpunktion f lumbal 
ponksiyonu [bel omurları bölgesi 
ponksiyonu]

Lunge f akciğer 
Lungenabszess m akciğer absesi 

[akciğerde cerrahat toplanması]
Lungenalveolen pl akciğer petekleri 
Lungenembolie f akciğer embolisi 

[akciğer damarları tıkanması]
Lungenemphysem n akciğer 

amfi zemi [akciğerde hava veya gaz 
toplanması]

Lungenentzündung f akciğer iltihabı 
[zatürree]

Lungenflügel m akciğer kanadı 
Lungengewebe n akciğer dokuları 
Lungeninfarkt m akciğer enfarktüsü 
Lungenkrebs m akciğer kanseri 
Lungenödem n akciğer ödemi 

[akciğer de su toplanması]
Lungenresektion f akciğer 

reseksiyonu [akcğerin cerrahi 
yöntemle bir bölümünün alınması]

Lungenschlagader f akciğer 
atardamarı 

Lungentuberkulose f akciğer 
tüberkülozu [veremi]

Lungenvene f akciğer toplardamarı 
Luxation f lüksasyon [çıkık]
Luxus m lüks 
Lymphadenitis f lenf adenitit [lenf 

boğumları iltihaplanması]
Lymphangitis f lenfanjit [lenf 

damarları iltihabı]
lymphatisch  lenfatik [lenf le ilgili]
Lymphdrainage f lenf dranajı 
Lymphdrüse f lenf bezi 
Lymphe f lenf [lenf damarlarında 

dolaşan, berrak ve sarı renkte sıvı]
Lymphgefäße pl lenf damarları 
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Lymphgefäßsystem n lenf damar 
sistemi 

Lymphknoten m lenf boğumları 
Lymphkrebs m lenf kanseri 
Lymphödem n lenf ödeması 
Lymphsystem n lenf sistemi 
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Madenwurm m iğne kurdu 
Magen m mide 
Magenbeschwerden pl mide 

şikayetleri 
Magenblutung f mide kanaması 
Magen-Darm-Blutung f mide-barsak 

kanaması 
Magendrücken n mide ağırlığı 
Magenentzündung f mide iltihabı 
Magenerkrankung f mide hastalığı 
Magenerweiterung f mide 

genişletilmesi 
Magengeschwür n mide ülseri 
Magengrippe f mide nezlesi 
Magenkarzinom n mide kanseri 
Magenkolik f mide koliği [mide 

sancısı]
Magenkrämpfe pl mide krampları 
Magenkrebs m mide kanseri 
Magenmedikament n mide ilacı 
Magenmund m mide ağızı [kardia]
Magenoperation f mide operasyonu 
Magenperforation f mide 

perforasyonu [örneğin 
onikiparmak ülseri iltihabı nedeni 
ile midenin delinmesi]

Magenpforte f mide girişi 
Magenresektion f mide rezeksiyonu 

[cerrahi yöntemle midenin tamanın 
veya kısmen alınması]

Magensaft m mide suyu 
Magensäure f mide asiti 
Magenschleimhaut f mide mukozası 

Magenschleimhautentzündung f 
mide mukozası (zarı) iltihabı 

Magenschmerzen pl mide ağrısı 
[mide sancısı]

Magensenkung f mide sarkması 
Magensonde f mide sondası 
Magenspiegelung f mide 

endoskopisi 
Magentablette f mide hapı 
Magentropfen pl mide damlası 
Magenübersäuerung f mide ekşimesi 
Magenverstimmung f mide 

bozukluğu 
mager  zayıf [cılız]
Magnesium n magnezyum 
Mahlzeit f bir övün yemek 
Mai m mayıs 
makroskopisch  makroskopik [gözle 

görülen]
Makrozephalie f makrosefali [başın-

beynin normalden büyük olması]
Malabsorption f malabsorbsiyon 

[barsak emilimin bozuk oluşu]
Malaria f malarya [sıtma]
Malariaanfall m sıtma nöbeti 
Malariamücke f malarya (sıtma) 

sivrisineği 
maligne  malign [kötü huylu, ağır ve 

ölümle sonuçlanan bir hastalık veya 
tümör]

Malnutrition f malnutrisyon [dengesiz 
veya yetersiz beslenme sonucu 
ortaya çıkan hastalık]

Maltose f maltoz [malt şekeri]
Mamilla f mamila [meme başı]
Mamma f mama [kadınlarda meme 

ile ilgili]
Mammaamputation f mama 

amputasyonu [göğüs amputasyonu]
Mammakarzinom n mama 

karsinomu [göğüs kanseri]
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Mammographie f mamografi  
[memenin röntgen ile incelenmesi]

Mandelentzündung f bademcik 
iltihabı 

Mandelöl n badem yağı 
Manipulation f manipulasyon 
Mannit n manit [yapay tatlandırıcı]
Mariendistel f meryemana dikeni 
Marihuana n marihuana [esrar]
März m mart 
Masern pl kızamık 
Masochismus m mazohist 

[işkenceden zevk alan, işkence tarzı 
hareketlerden cinsel haz duyan]

Massage f masaj 
Masseur m masör 
massieren  masaj yapmak 
Mastdarm m göden barsağı 
Mastektomie f mastektomi 

[ameliyatla memenin alınması]
Mastitis f mastit [memenin iltihabı]
Mastoiditis f mastoidit [genellikle orta 

kulak iltihabından sonra mastoid‘in 
iltihaplanması]

Maximum n maksimum 
Medikament n ilaç 
Medikament einnehmen  ilaç 

kullanmak [ilaç almak]
Medikament schlucken  ilaç yutmak 
Medikament trinken  ilaç içmek 
Medikament verschreiben  ilaç 

yazmak 
Medikamentenmissbrauch m ilaç 

suiistimali [bağımlılık olabilecek 
şeklinde]

Medikamentensucht f ilaç bağımlılığı 
Medikamentenzusammensetzung f 

ilaç bileşimi 
Medikation f medikasyon [bir 

veya daha çok ilacın sistematik 
kullanılması]

Meditation f meditasyon 
Medizin (Arznei) f ilaç 
Medizin (Wissenschaft) f tıp 

[hekimlik]
Medizin einnehmen  ilaç almak 
Medizin verabreichen  ilaç vermek 
medizinisch  tıbbi [hekimsel]
medizinische Fakultät f tıp fakültesi 
medizinischer Kongress m tıp 

kongresi 
Melancholie f melankoli [sebepsiz 

sürekli hüzün şeklinde görülen 
hastalık]

Melisse f melisa [oğulotu]
Membran f membran [ince zar]
Menge f miktar 
Meningitis f menenjit [beyin 

zarlarının iltihabı]
Meningokokkus m menengokok 
Meniskus m menisküs 
Menopause f menopoz [adetten 

kesilme]
Menorrhagie f menoraji [aybaşı 

kanamasının miktar ve süre olarak 
fazla olması]

Mensch m insan 
Menstruation f adet görme [ay başı]
Menstruationsbeschwerden pl adet 

ağrıları 
Menstruationsbinde f adet bezi 
Menstruationsblutung f adet 

kanaması 
Menstruationszyklus m menstrual 

siklus [adet görme dönemleri, iki 
adet arası]

Mentalität f mentalite 
Menthol n mentol 
Messer n bıcak 
Messlöffel m ölçü kaşığı 
metabolisch  metabolik 
Metabolismus m metabolizma 
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Metastase f metastaz [herhangi 
bir organdaki kanser 
hücrelerinin,vücudun başka bir 
bölümüne atlamasıdır]

Metformin n metformin [biguanit 
grubuna bağlı, kan şekeri düşürücü 
etkili ve diyabet tedavisinde 
kullanılan hap]

Methadon n metadon 
Methangas n metan gazı 
Methode f metot 
Methylalkohol m metil alkolü 
Migräne f migren 
Migräneanfall m migren nöbeti 
Migränetherapie f migren terapisi 
Mikroalbumin n mikroalbümin 

[protein çeşidi]
Mikroalbuminurie f mikroalbüminüri 

[albuminin idrar da tespit edilmesi]
Mikrobe f mikrop 
Mikrobiologie f mikrobiyoloji 
Mikroskop n mikroskop 
mikroskopisch  mikroskopik 
Milbe f uyuz böceği 
Milbenallergie f uyuz böceği alerjisi 
Milch f süt 
Milchflasche f süt şisesi 
Milchprodukte pl süt ürünleri 
Milchpumpe f süt pompası 
Milchsäure f laktik asit 
Milchschorf m ruhya 
Milchzahn m süt dişi 
Milchzucker m süt şekeri 
Milligramm n miligram 
Milliliter m mililitre 
Milz f dalak 
Milzbrand m şarbon [antraks]
Milzextirpation f dalak ekstirpasyonu 

[dalağın cerrahi yöntemle alınması]
Milzruptur f dalak ruptürü [dalağın 

yırtılması]

Milztumor m dalak tümörü [dalak 
kanseri]

Minderdurchblutung f damarlara az 
kan gitmesi 

Mineral n mineral [maden]
Mineralquelle f maden suyu kaynağı 
Mineralstoffe pl mineraller 
Mineralwasser n maden suyu 
Mischinsulin n karışım insülin [kısa 

ve uzun etki eden insülin karışımı]
Mispel f muşmula 
mit der Familie  ailece 
Mitesser m komedon 
Mitose f mitoz [hücre bölünmesi]
Mitralklappe f mitral kapağı 
Mitralstenose f mitral stenozu 
Mittag m öğle 
Mittagessen n öğle yemeği 
mittags  öğle vakti 
Mittagsruhe f öğle dinlenmesi 
Mittagsschlaf m öğle uykusu 
mittel  orta 
Mittelfinger m orta parmak 
Mittelfuß m ayak tarağı 
Mittelfußknochen m ayak tarağı 

kemikleri 
Mittelhirn n orta beyin 
Mittelohr n orta kulak 
Mittelohrentzündung f orta kulak 

iltihabı 
Mittwoch m Çarşamba 
Mobilisation f mobilizasyon 

[hareketlendirmek]
mobilisieren  mobilize etmek 

[hareketlenme]
Mobilität f mobilite [hareketlilik]
Möglichkeit f olanak 
Molekül n molekül 
Monatsbeschwerden pl âdet ağrıları 
Montag m pazartesi 
Moor n turba, bataklık 



M

58 Moorbad

Moorbad n turba banyosu 
Moral f moral 
morgens  sabah vaktinde 
Morphium n morfi n 
morphiumabhängig  morfi n 

bağımlısı 
Morphiumvergiftung f morfi n 

zehirlenmesi 
Mortalität f mortalite [ölüm oranı]
Moschee f cami 
Motivation f motivasyon 
motivieren  motive etmek 
Mucosa f mukoza [bazı organların iç 

yüzlerini kaplayan ve salgı üreten 
tabakası]

müde  yorgun, bitkin 
Mukoviszidose f mukoviskidoz 

[mükoz salgıların aşırı 
viskozitesinden ileri gelen ailesel 
hastalık]

Mull m tülbent 
Mullbinde f tülbent sargısı 
Mullkompresse f tülbent bezi 
Mulltupfer m tülbent tamponu 
multipel  multipl [birden çok, çok 

yönlü veya çok fazla]
Mumps m kabakulak 
Mund m ağız 
Mundgeruch m ağız kokusu [nefes 

kokusu]
Mundhöhle f ağız boşluğu 
Mundpflege f ağız bakımı 
Mundschleimhaut f ağız mukozası 
Mundschleimhauterkrankung f ağız 

içi mukozası hastalığı 
Mundsoor m pamukçuk 
Mundwasser n gargara için ilaç 
Mund-zu-Mund-Beatmung f ağızdan 

ağıza suni teneff üs 
Mund-zu-Nase-Beatmung f ağızdan 

buruna solunum yardımı 

Musiktherapie f müzik tedavisi 
Muskel m kas [adele]
Muskelatrophie f kas atrofi si 
Muskelentspannung f kas 

yumuşaması 
Muskelentzündung f kas iltihabı 
Muskelerkrankung f kas hastalığı 
Muskelfaser f kas lifi  
Muskelgewebe n kas dokusu 
Muskelkater m kas tutukluğu 
Muskelkraft f kas gücü 
Muskelkrampf m kas krampı 
muskelkrampflösend  kas gevşetici 
Muskelrelaxation f kas relaksansı 

[kas rahatlatıcı, - gevşetici]
Muskelriss m kas yırtılması 
Muskelschmerzen pl kas ağrısı 

[miyalji]
Muskelschwund m kas erimesi 

[miyatrofi ]
Muskelspannung f kas gerilmesi 
Muskeltraining n kas antremanı 
Muskelzerrung f kas kopması 
muskulös  adeleli [kaslı]
Mutter f anne 
Muttermal n ben 
Muttermilch f anne sütü 
Myalgie f miyalji [kas ağrısı]
Myatrophie f miyatrofi  [kas erimesi, 

azalması]
Myelitis f miyelit [omurilik veya 

kemik iliği iltihabı]
Myokard n miyokart [kalp kası]
Myokardinfarkt m miyokart 

enfarktüsü [kalp krizi]
Myokarditis f miyokardit [kalp kası 

iltihabı]
Myom n miyom [kas dokusunda 

oluşan benign tümör]
Myopathie f miyopati [kas hastalığı]
Myositis f miyosit [adele iltihabı]
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N
Nabel m göbek 
Nabelbinde f göbek bağı 
Nabelbruch m göbek fıtığı 
Nabelbruchpflaster n göbek fıtığı 

plasteri 
Nabelschnur f göbek kordonu 
Nachgeschmack m ağızda kalan tat 
Nachname m soyadı 
Nacht f gece 
Nachtblindheit f gece körlüğü 
Nachtdienst m gece nöbeti [hizmeti]
Nachtpflege f gece bakımı 
Nachttopf m lazımlık 
Nachtwache f gece nöbeti 
Nachuntersuchung f ikinci muayene 
Nachwehen pl doğum sonrası 

sancıları 
Nachweis m delil [ispat]
Nacken m ense 
Nackenschmerzen pl ense ağrısı 
nackt  çıplak [yalın, açık]
Nadel f iğne 
Nadelstich m iğne batması 
Nagel m tırnak 
Nägel schneiden  tırnak kesmek 
Nagelbett n tırnak dibi 
Nagelbettentzündung f tırnak dibi 

iltihabı 
Nagelfeile f tırnak törpüsü 
Nagellack m tırnak cilası 
Nagelpflege f tırnak bakımı 
Nagelpilz m tırnak mantarı 
Nagelschere f tırnak makası 

Nährkraft f besleyici kuvvet 
Nährstoff m besleyici madde 
Nahrung f gıda [besin]
Nahrungsaufnahme f gıda alımı 
Nahrungsbedarf m gıda ihtiyacı 
Nahrungsmittel n gıda maddesi 
Nahrungsmittelvergiftung f gıda 

zehirlenmesi 
Nahrungsverweigerung f gıdayı 

reddetme 
Naht f dikiş
nahtlos  dikişsiz 
Nahziel n yakın hedef 
Name m adı [ön adı]
Narbe f yara izi 
Narkolepsie f narkolepsi [önüne 

geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma 
eğilimi]

Narkose f narkoz 
Narkosearzt m narkoz doktoru 
Narkosegas n narkoz gazı 
Narkosemaske f narkoz maskesi 
Narkoseprotokoll n narkoz protokolü 
Narkoseüberwachung f narkoz 

gözlemi 
Narkotika pl narkotika [uyutucu, 

uyuşturucu]
Narzissmus m narsizm [kendi kendini 

sevmek]
Nase f burun 
Nasenbein n burun kemiği 
Nasenbluten n burun kanaması 
Nasenflügel m burun kanadı 
Nasenfluss m burun akıntısı 
Nasenloch n burun deliği 
Nasennebenhöhlen pl burun yan 

boşluğu 
Nasennebenhöhlenentzündung f 

burun yan boşluğu iltihabı 
Nasenpolyp m burun polipi [burun 

ahtapotu]
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Nasenrachenraum m geniz 
Nasenrücken m burun kemeri [burun 

sırtı]
Nasensalbe n burun merhemi 
Nasenscheidewand f burun direği 
Nasenschleim m sümük 
Nasensonde f burun sondası 
Nasenspitze f burun ucu 
Nasenspray n burun spreyi 
Nasentamponade f burun tamponu 
Nasentropfen pl burun damlası 
Nasenverband m burun sargısı 
Natrium n sodyum 
Natriumbikarbonat n 

sodyumbikarbonat 
Natriumsulfat n sodyum sülfatı 
natürlich  natürel [doğal]
Nebenhoden m ek erkeklik bezi 
Nebenniere f böbreküstü bezi 
Nebennierenhormone pl böbreküstü 

bezi hormonları 
Nebenschilddrüse f küçük kalkan 

bezi 
Nebenwirkung f yan etki 
negativ  negatif 
nein  hayır 
Nekrose f nekroz [hücre veya doku 

canlılığını kaybetmesi-ölümü ile 
belirgin bir durum]

nekrotisch  nekrotik 
Nekrotomie f nekrotomi [nekrozun 

cerrahi yöntemle alınması]
Nelke f karanfi l 
Neophobie f neofobi [yenilenme 

korkusu]
Neoplasma n neoplazma [hücrelerin 

sınırsız büyümesiyle karakterize 
patolojik doku kitlesi]

Nephrektomie f nefrektomi [böbreğin 
cerrahi yöntemle alınması]

Nephritis f nefrit [böbrek 
iltihaplanması]

Nephrolithotomie f nefrolitotomi 
[böbrek taşının cerrahi yöntemle 
alınması]

Nephrologe m nefrolog [böbrek 
uzman doktoru]

Nephropathie f nefropati [böbreğin 
tüm hastalıklarına verilen ad]

Nephrorrhagie f nefroraji [böbrek 
kanaması]

Nephrotomie f nefrotomi [örneğin bir 
taşı çıkarmak için böbreğe yapılan 
cerrahi müdahele]

Nerv m sinir 
Nerven pl sinirler 
Nerven beruhigend  sinirleri 

yatıştırıcı 
Nervenarzt m sinir doktoru 
Nervenberuhigungsmittel n sinir 

sakinleştirici ilaç 
Nervenentzündung f sinir iltihabı 
Nervenerkrankung f sinir hastalığı 
Nervenfaser f sinir lifl eri 
Nervengewebe n sinir dokusu 
Nervenklinik f sinir kliniği 
Nervenknoten m sinir boğumları 
nervenkrank  sinir hastası 
Nervenkrankheiten pl sinir 

hastalıkları 
Nervenkrise f sinir krizi 
Nervenschaden m sinir hasarı 
Nervenschmerz m sinir ağrısı 
Nervensystem n sinir sistemi 
Nervenzelle f sinir hücresi 
Nervenzentren pl sinir merkezleri 
Nervenzusammenbruch m sinir 

bozukluğu 
nervös  sinirli 
Nervosität f sinirlilik 
Nesselsucht f kurdeşen 
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Netzhaut f ağtabaka 
Netzhautablösung f ağtabaka 

çözülmesi 
Netzhautentzündung f ağtabaka 

iltihabı 
Netzhautkrankheit f ağtabaka 

hastalığı 
Netzverband m ağ sargısı 
Neuaufnahme f yeni kayıt 
Neugeborene n yeni dünyaya gelen 
neun  dokuz 
Neuralgie f nevralji [sinir ağrısı]
Neuraltherapie f nevral terapi [sinir 

tedavisi]
Neuritis f nevrit [sinir iltihabı]
Neurochirurgie f nöroşirürji [sinir 

sistemini konu alan cerrahi bilim 
dalı]

Neurodermitis f nörodermit [cilt 
hastalığının bir çeşidi]

Neurologe m neurolog [sinir hastalığı 
hekimi]

Neurologie f nevroloji [sinir sistemi 
hastalıkları bilimi]

Neuron n nöron [sinir hücresi]
Neuropathie f nöropati [sinir 

sisteminin hastalıklarına verilen 
ad]

Neuropathologie f nöropatoloji [sinir 
sistemi hastalıklarını konu alan 
patoloji alt dalı]

Neurose f nevroz [sinir sisteminin 
bozukluğunun adı]

neutral  nötr 
Nichtraucher m sigara içmeyen 
Nickel m nikel 
Nickelallergie f nikel alerjisi 
niederknien  diz çökmek 
niedrig  düşük [alçak]
niedrige Körpertemperatur  düşük 

vücut ısısı 

niedriger Blutdruck  düşük tansiyon 
niedriger Blutzuckerspiegel  düşük 

kan şekeri 
Niere f böbrek 
Nierenabszess m böbrek absesi 

[böbrek dokusu içinde iltihap veya 
cerehat oluşması]

Nierenbecken n böbrek havuzu 
[böbrek leğeni]

Nierenbeckenentzündung f böbrek 
havuzu iltihabı 

Nierenentzündung f böbrek iltihabı 
Nierenerkrankung f böbrek hastalığı 
Nierenersatztherapie f böbrek yedek 

terapisi 
Nierenexstirpation f böbrek 

ekstirpasyonu [böbreğin cerrahi 
yöntemle alınması]

Nierenfunktion f böbrek fonksiyonu 
Nierengegend f böbrek bölgesi 
Nierengrieß m böbrek kumu 
Niereninfarkt m böbrek enfarktüsü 
Niereninsuffizienz f böbrek 

yetmezliği 
Nierenkolik f böbrek koliği 
Nierenkrebs m böbrek kanseri 
Nierenoperation f böbrek 

operasyonu 
Nierenschmerz m böbrek ağrısı 

[böbrek sancısı]
Nierenschwelle f böbrek eşiği 
Nierensenkung f böbrek alçalması 

[böbrek sarkması]
Nierenstein m böbrek taşı 
Nierensteinzertrümmerung f böbrek 

taşı parçalanması 
Nierentransplantation f böbrek 

transplantasyonu [böbrek nakli]
Nierentumor m böbrek tümörü 
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Nierenversagen n böbrek 
yetmezliği [böbrek işlevini yerine 
getirememesi]

niesen  hapşırmak 
Nikotin n nikotin 
nikotinfrei  nikotinsiz 
nikotinhaltig  nikotinli 
Nikotinpflaster n nikotin plasteri 
nikotinsüchtig  nikotin bağımlısı 
Nikotinvergiftung f nikotin 

zehirlenmesi 
Nisse f bit sirkesi 
Nitrat n nitrat 
Nitroglyzerin n nitrogliserin 
Nitropflaster n nitroplaster 
normal  normal 
Normalbereich m normal alan 

Normalgewicht n normal ağırlık 
Normalinsulin n normal insülin 
Normalkost f normal gıda 
Notaufnahme f acil servis 
Notfall m acil durum 
Notfallkoffer m acil durum çantası 
Notfallplan m acil durum planı 
Notmaßnahme f acil tedbir 
Notruf m acil çağrı 
notwendig  gerekli, lazım 
November m kasım 
NPH-Insulin n NPH-insülin [orta 

etkili insülin]
nüchtern  aç karnına [midesi boş]
Nystagmus m nistagmus [göz 

titremesi]
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Obduktion f obdüksiyon [bir cesetin 

tüm organlarının veya bölümlerinin 
incelenmesiyle ölüm nedenini 
ortaya konulması]

Oberarm m üstkol 
Oberarmbruch m üstkol kırığı 
Oberarmfraktur f üstkol fraktürü 
Oberarmknochen m üstkol kemiği 
Oberarmmuskel m üstkol pazısı 
Oberarzt m hekimbaşı 
Oberbauch m üst karın 
Oberkiefer m üsçene 
Oberkieferbruch m üsçene kırığı 
Oberkörper m vücut üst kısmı 
Oberkörperhochlagerung f vücut üst 

kısmının yükseltilmesi 
Oberlippe f üst dudak 
Oberschenkel m uyluk 
Oberschenkelhalsbruch m uyluk 

kafasının kırılması 
Oberschenkelhalsfraktur f uyluk 

kafası fraktürü 
Oberschenkelknochen m uyluk 

kemiği 
Oberschwester f başhemşire 
Obesität f obezite [şişmanlık]
Obsession f obsesyon [daimi endişe, 

fi kri sabit, nöroz]
Obst n meyve 
Obstipation f obstipasyon [kabızlık]
Obstsaft m meyve suyu 
Ödem n ödem [vücudun herhangi bir 

yerinde anormal su birikmesi]

Ohnmacht f bayılma 
ohnmächtig  baygın 
Ohr n kulak 
Ohrabszess m kulak absesi 
Ohrakupunktur f kulak akupunktürü 
Ohrenarzt m kulak doktoru 
Ohrenbinde f kulak sargısı 
Ohrenentzündung f kulak iltihabı 
Ohrenerkrankung f kulak hastalığı 
Ohrenpflaster n kulak plasteri 
Ohrensausen n kulak çınlaması 

[kulak uğultusu]
Ohrenschmalz n kulak kiri 
Ohrenschmerzen pl kulak ağrısı 
Ohrentropfen pl kulak damlası 
Ohrläppchen n kulak memesi 
Ohrmuschel f kulak kepçesi 
Ohrring m küpe 
Ohrspeicheldrüse f kulak altı bezi 
Ohrtrompete f kulak trompeti [östaki 

borusu]
Ökologie f ekoloji 
Oktober m ekim 
Öl n sıvı yağ 
Oligurie f oligüri [idrar miktarının az 

olması]
Olivenöl n zeytinyağ 
Onanie f onanizm [yapma olarak 

cinsel zevk duyma]
Onkologe m onkolog [kanser 

üzerinde uzmanlaşmış hekim]
Onkologie f onkoloji [tümör 

oluşumlarla ilgili bilim dalı]
operabel  operabl [ameliyat edilebilir, 

ameliyat edilmekle halen bir şansı 
olan]

Operateur m operatör [cerrah]
Operation f operasyon [ameliyat, 

cerrahi müdahele]
Operationshemd n operasyon 

(ameliyat) gömleği 
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Operationssaal m ameliyathane 
Operationstisch m operasyon 

(ameliyat) masası 
Operationszeit f operasyon 

(ameliyat) zamanı 
operieren  operasyon (ameliyat) 

etmek 
operiert werden  operasyon 

(ameliyat) olmak 
Ophthalmie f oft almi [göz 

iltihaplanması]
Ophthalmologe m oft almolog [göz 

doktoru]
Ophthalmologie f oft almoloji [göz ve 

göz hastalıkları ile uğraşan bilim 
dalı]

Ophthalmoplegie f oft almopleji 
[göze ait sinirlerin felci sonucu göz 
kapağının düşmesi ve gözün hareket 
edememesi ile birlikte oluşan tablo]

Ophthalmoskop n oft almoskop [göz 
dibinin incelenmesinde kullanılan 
aydınlatmalı aygıt]

Opiat n opiat [afyonlu ilaç, 
uğuşturucu]

Opium n afyon 
Opiumraucher m afyon tiryakisi 
Opiumsucht f afyon bağımlılığı 

[afyonkeşlik]
Opiumtinktur f afyon ruhu 
Optik f optik 
optimal  en uygun [elverişli]
Optimismus m optimizm [iyimserlik]
oral  oral [ağız yoluyla alınan örneğin 

hap, damla]
orale Antibiotika pl oral antibiotik 
orale Antidiabetika pl oral 

antidiyabetik [şeker hastalığında 
ağızdan alınan haplar]

oraler Glucosetoleranztest  oral 
glukoz tolerans testi [şeker hastalığı 
teşhis yöntemi]

Orbita f orbita [göz küresini yerleştiği 
boşluk]

Orchiektomie f orşiektomi [erkeklik 
hayaların cerrahi yöntemle 
alınması]

Orchis m orşis [erkeklik haya]
Orchitis f orşit [erkeklik hayaların 

iltihaplanması]
Organ n organ 
Organisation f organizasyon 
organisch  organik 
Organspende f organ bağışı 
Organspendeausweis m organ bağış 

kimiliği 
Organtransplantation f organ 

transplantasyonu [organ nakli]
Orgasmus m orgazm [boşalma]
Orientierung f oryantasyon [yön 

tayin etmek]
Orthopäde m ortopedist 
Orthopädie f ortopedi 
orthopädisch  ortopedik 
Ösophagektomie f özofajektomi 

[yemek borusunun cerrahi yolla 
alınması]

Ösophagitis f özofajit [yemek borusu 
iltihabı]

Ösophagoskopie f özofagoskopi 
[yemek borusunun bir endoskop ile 
incelenmesi]

Ösophagotomie f özofagotomi [nefes 
borusunda yapılan cerrahi kesi]

Ösophagus m özofagus [yemek 
borusuna verilen isim]

Osteolyse f osteoliz [kemiğin 
çürümesi, nekrozu, erimesi]

Osteomalazie f ostemalazi [kemik 
yumuşaması]
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Osteomyelitis f osteomiyelit [kemik 
iliği iltihabı]

Osteoporose f osteoporoz [kemiğin 
protein yapısında azalmayla yaygın 
iskelet demineralizasyonu]

Ostitis f osteit [kemik iltihabı]
Östrogen n östrojen 

[yumurtalıklardan salgılanan 
ve insanlarda sekonder cinsel 
karakterlerin gelişmesini sağlayan 
hormon]

Östrogenmangel m östrojen eksikliği 
Otitis f otit [kulak iltihabı]
Otologe m otolog [kulak doktoru]

Otosklerose f otoskleroz [orta veya iç 
kulak sağırlığı]

Otoskop n otoskop [kulak aynası]
Ovar n ovar [kadın yumurtalığı]
Ovarektomie f ovaryektomi [kadın 

yumurtalığının cerrahi yöntemle 
alınması]

Ovarialtumor m ovar tümörü 
Ovulation f ovülasyon [kadınlarda 

yumurtalıklarda övüm‘ün 
(yumurtanın)atılmasıdır]

Ozon n ozon 
Ozontherapie f ozon terapisi 
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P
Paarung f çift leşmek 
Packung f paket [kutu]
Pädagoge m pedagog [eğitici]
Pädiater m pediyater [çocuk hekimi]
Pädiatrie f pediyatri [çocuk hekimliği]
Palilalie f palilali [psikolojik bir 

bozukluk olup, aynı cümle 
veya kelimenin bir çok defa 
tekrarlanmasıdır]

Palpation f palpasyon [elle dokunarak 
yapılan muayene]

Panarteriitis f panarterit [kalbin 
bütün arterleri kapsayan iltihabı 
durum]

Pandemie f pandemi [salgın bir 
hastalığın kıta düzeyinde çok geniş 
biralana yayılmasına verilen isim]

Panik f panik [endişe]
Pankreas n pankreas [karın 

boşluğunun üst tarafında ve bel 
omurlarının ön kısmında yerleşik 
bir organdır]

Pankreaskarzinom n pankreas 
karsinomu [pankresa kanseri]

Pankreastransplantation f pankreas 
transplantasyonu 

Pankreatektomie f pankreatektomi 
[pankreas organının cerrahi 
yöntemle alınması]

Pankreatitis f pankreatit [pankreas 
iltihabı]

Pansen m işkembe 
Pantoffel m terlik 

Papillom n papilom [normal 
papillaların hipertrofi si ile 
karakterize cilt ve mukoza 
lezyonları; örneğin polip, siğil]

Paradies n cennet 
Paraffin n parafi n 
Paralyse f paraliz [inme, felç]
paralytisch  paralitik [felç olan, felçli 

kişi]
Parameter m parametre 
Paranoia f paranoya [aşırı süphecilik, 

korku, tutarsızlık ve saplantılarla 
karakterize psikoz]

Paranoiker m paranoyak [paranoya 
belirtileri gösteren hasta]

Paraphasie f parafazi [kelimeleri ve 
cümleleri anlamını veremeden, 
anlaşılmaz şekilde kullanma 
şeklindeki konuşma bozukluğu]

Paraphimose f parafi moz [sünnet 
derisi daralma veya büzülmelerinde 
glans penis’in sıkışması]

Paraplegie f parapleji [her iki ellerin 
veya bacakların tutmaması, felç 
hali]

Parapsychologie f parapsikoloji 
[psikoloji kurallarıyla 
açıklanamayan düşünce 
aktarımlarını ve doğa dışı olayları 
inceleyen bilim dalı]

parapsychologisch  parapsikolojik 
Parasit m parazit [asalak]
parasympatisches Nervensystem n 

parasempatik sinir sistemi 
parenteral  parenteral [ilaç veya 

serumların ağız yolu ile değil damar 
yolu, adele içi yollarla verilmesi]

Parese f parezi [hafi f felç]
Parkinson-Krankheit f parkinson 

hastalığı 
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Parodontitis f paradontit [diş 
çeveresindeki dokuların 
iltihaplanması]

Parotidektomie f parotidektomi 
[parodit bezinin bir kısmının veya 
tümünün kesilip çıkarılması]

passierte Kost  ezilmiş-süzülmüş 
yemek 

Pasteurisation f pastörizasyon 
pasteurisiert  pastörize 
Pastille f pastil 
Patella f patella [diz kapağı kemiği]
pathogen  patojen [hastalık yapan 

madde veya mikroorganizmalar]
Pathologe m patolog [hastalık 

nedeni ile dokularda meydana 
gelen değişimleri inceleyen bilimle 
uğraşan uzman]

Pathologie f patoloji 
pathologisch  patolojik 
Patient m tedavi edilen hasta 
Patientenbogen m hasta dosyası 
Patienteninformation f hasta 

bilgilendirme 
Patienteninformationsbroschüre f 

hasta bilgilendirme broşürü 
Patientenrechte pl hasta hakları 
Patiententoilette f hasta tuvaleti 
Patientenwartezimmer n hasta 

bekleme odası 
Patientenzimmer n hasta odası 
Pedikulose f pediküloz [bitlerin 

üremesi ve yayılması]
Pediküre f pedikür 
Penicillin n penisilin 
Penis m penis [erkek cinsel organı]
Penisfraktur f penis fraktürü [erkek 

cinsel organın birleşme esnasında 
penis kaslarının yırtılması]

Penisprothese f penis protezi 

Pepsin n pepsin [mide suyunun 
protein parçalayabilin bir enzimi]

Perforation f perforasyon [delinme]
Perikard n perikart [kalp zarı]
Perikarditis f perikardit [kalp zarı 

iltihaplanması]
Periode f adet kanaması [aybaşı]
Periodontitis f periodontit 

[periodontium’un iltihaplanması]
Periost n periost [eklem yüzeyleri 

dışında kemiği kavrayan fi bröz zar]
Periostitis f periostit [periost’un akut 

veya kronik tüm iltihaplanmalarına 
verilen ad]

Peritonealdialyse f periton diyalizi 
Peritoneum n periton [karın içi 

organları çepecevre saran, karın 
boşluğunun iç yüzünü örten zar]

Peritonitis f peritonit [peritonun 
iltihabı]

perkutan  perkütan [cilt içine veya 
altına olan]

perlingual  perlingual [dil üstünden 
veya altından uygulama]

Peroxid n peroksit 
Perspiration f perspirasyon [cilt 

solunumu]
Pessimist m pesimist [karamsar olan]
pessimistisch  pesimistik [karamsar]
Pest f veba hastalığı 
Pesterreger m veba mikrobu 
Pestizid n pestisit [bitki veya 

hayvanlara zararlı canlı 
organizmaları öldüren kimyasal 
maddelere verilen ad]

pestkrank  vebalı 
Pfefferminze f nane 
Pfefferminztee m nane çayı 
Pflanze f bitki [nebat]
Pflanzenfett n nebati yağı 
pflanzlich  bitkisel [nebati]
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Pflaster n plaster 
Pflasterspray n sprey sargısı 
Pflege f bakım 
Pflegeanamnese f bakım anamnezi 
Pflegeangebot n bakım önerisi 

[teklifi ]
Pflegebedürftigkeit f bakıma ihtiyacı 

olanlar 
Pflegebericht m bakım raporu 
Pflegebett n bakım yatağı 
Pflegedokumentation f bakımın 

belgelendirilmesi 
Pflegegeld n bakım parası 
Pflegehilfsmittel n bakıma yardımcı 

malzemeler 
Pflegekasse f bakım sigortası 
Pflegekonzept n bakım konsepti 

(taslağı) 
Pflegekraft f bakım personeli 
Pflegekurs m bakım kursu 
Pflegemaßnahme f bakım 

uygulaması 
Pflegemodell n bakım modeli 
Pflegenachweis m bakımın ispat 

edilmesi 
Pflegeorganisation f bakım 

organizasyonu 
Pflegeplanung f bakım planlanması 
Pflegeprobleme pl bakım 

problemleri 
Pflegequalität f bakım kalitesi 
Pflegesatzbasis f bakım ücreti tabanı 
Pflegestandard m bakım standartı 
Pflegestuhl m bakım sandalyesi 
Pflegetheorie f bakım teorisi 
Pflegeversicherung f bakım sigortası 
Pflegeversicherungsgesetz n bakım 

sigortası yasası 
Pflegevertrag m bakım sözleşmesi 

[anlaşması]
Pflegeziel n bakım hedefi  

Pflegezustand m bakım durumu 
Pfropf m pıhtı 
Phagozyt m fagozit 
Phagozytose f fagositoz 
Phantom n fantom [aslı-gerçekci 

olmayan]
Phantomschmerz m fantom ağrısı 

[aslı-gerçekci olmayan ağrılar]
Pharmakologe m farmakolog 
Pharmakologie f farmakoloji 
Pharmazeut m eczacı 
Pharyngitis f farenjit [boğaz 

iltihaplanması]
Pharynx f farenks [boğaz]
Phase f dönem 
Phlebektomie f fl ebektomi [bir ven 

damarının tamamının veya kısmen 
cerrahi yolla alınması]

Phlebitis f fl ebit [verit iltihabı]
Phlebographie f fl ebografi  [bir 

fl ebograf aracılığı ile ven damarının 
incelenmesi]

Phlegmone f fl egmon [cilt altı veya 
derin bağ dokunun iltihaplanması]

Phobie f fobi [korku]
Phosphat n fosfat 
phosphathaltig  fosfatlı 
Phosphor m fosfor 
Photophobie f fotofobi [ışığa 

dirençsizlik, işıktan korkma, ışığa 
bakamama]

Phototherapie f fototerapi [ışık 
terapisi]

pH-Wert m pH [H+ iyonları 
konsantrasyonuna göre bir solüsyon 
asiditesini gösteren sembol]

physiogen  fi zyojen 
Physiologe m fi zyolog 
Physiologie f fi zyoloji 
physiologisch  fi zyolojik 



P

Potenzstörung 69

Physiotherapeut m fi zik tedavi 
uzmanı 

Physiotherapie f fi zyoterapi 
Pickel m sivilce 
Pigment n pigment 
Pigmentflecken pl pigment lekeleri 
Pille f hap 
Pilz m mantar 
Pilzvergiftung f mantar zehirlenmesi 
Pinzette f cımbız 
Pipi n çiş 
Pityriasis f pitriyaz [ince pullanmayla 

karakterize cilt hastalığı]
Placebo n plasebo [ilaca benzeyen, 

fakat aktif madde içermeyen ilaç 
şekli]

Plasma n plazma 
Plattfuß m düz taban 
Platzangst f agorafobi [meydan 

korkusu]
Plazenta f plasenta [anne ve fetus 

arasında besin alışverişini sağlayan, 
gebelik döneminde uterus içine 
yerleşik organ]

Pleura f plevra [akciğer ve göğüs 
kafesinin iç yüzünü örten zar]

Pleuraerguss m plevra sıvısı 
Pleurahöhle f plevra boşluğu 
Pleurapunktion f plevra ponksiyonu 
Plombe f diş dolgusu [dolgu]
plombieren  diş doldurmak 
Pneumektomie f pnömektomi 

[akciğer’in bir kısmının cerrahi 
yöntemle alınması]

Pneumologie f pnömoloji [akciğer ve 
hastalıklarını konu alan bilim dalı]

Pneumonie f pnömoni [akciğer 
iltihaplanması]

Pneumothorax m pnömotoraks 
[plevra boşluğunda kendiliğinden 

veya dışarıdan yapay verilen gaz 
veya hava toplanması]

Pocken pl çiçek hastalığı 
Poliklinik f poliklinik [dispanser]
Polioenzephalitis f polioensefalit 

[beynin gri maddesinin 
iltihaplanması]

Pollen pl çiçek tozu 
Pollenallergie f çicek tozu alerjisi 
Pollenflugkalender m çiçek tozu 

uçma takvimi 
Polyarthritis f poliartrit [çok sayıda 

eklemin aynı anda tutan akut veya 
kronik iltihaplanma]

Polydipsie f polidipsi [aşırı susama]
Polymyositis f polimiyozit [kasların 

iltihaplanması]
Polyneuritis f polinevrit [çok sayıda 

sinirin iltihaplanması]
Polyneuropathie f polinöröpati 

[birçok sinirlerin hastalanması]
Polyp m polip [içi boş ve mukoza 

katmanlarıyla döşeli bir organın 
çeperinden çıkan benign tümör]

Polypnoe f polipne [hızlı solunum]
Polyurie f poliüri [bol ve aşırı 

miktarda idrar çıkarma]
Portion f porsiyon 
positiv  positif 
Posthitis f postit [sünnet derisinin 

iltihaplanması]
postnatal  postnatal [doğum sonrası]
postoperativ  postoperatif [ameliyat 

sonrası]
postprandial  postprandiyal [yemek 

sonrası]
potential  potansiyel 
Potenz f potans [cinsel güç]
Potenzproblem n potans problemi 
Potenzstörung f potans (cinsel) 

gücün azalması 
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Präeklampsie f preeklamsi 
[proteinüri, ödemler ve yüksek 
tansiyon belirtileriyle karakterize 
gebelik toksimesi durumu]

Prämedikation f premedikasyon 
[cerrahi ve narkoz girişimi 
yapılmadan önce, hastayı 
sakinleştirmek amacıyla verilen 
ilaç]

pränatal  prenatal [doğum öncesi]
Präservativ n prezervatif [kılıf]
Prävention f prevensiyon [hastalığın 

oluşmaması için önceden tedbir 
alma]

präventiv  preventif [önleyici]
Praxis f muayenehane 
Praxiseingang m muayenehane girişi 
Praxisgebühr f muayenehane ücreti 
Praxisparkplatz m muayenehane 

park yeri 
Prellung f ezik 
privat  özel 
Privatklinik f özel klinik 
Privatpatient m özel hasta 
Privatrechnung f özel fatura 
Privatrezept f özel reçete 
Privatversicherung f özel sigorta 
Problem n problem [sorun]
professionell  profesyonel 
Prognose f prognoz [bir hastalığın 

seyrini olası gidişini önceden 
bilmek]

Progression f progresyon [hastalığın 
kötüleşmesi, ilerlemesi]

progressiv  progresif [giderek 
ilerleyen bir hastalık]

Prohormon n prohormon [hormon 
sentezinde öncü madde]

Proktalgie f proktalji [rektum ve 
çevresinde duyulan ağrı]

Proktitis f proktit [rektum 
iltihaplanması]

Proktologie f proktoloji [anüs ve 
rektum hastalıklarını konu alan 
tıp dalı]

Proktorrhagie f proktoraji [makat-
rektum veya anüsten kan gelmesi]

Prolaps m prolaps [bir organın veya 
organ parçasının düşmesi veya 
sarkması]

Prophylaxe f profi laksi [hastalığa 
karşı önceden korunma]

Prospekt m prospektüs 
Prostata f prostat 
Prostatahypertrophie f prostat 

hipertrofi si 
Prostatakarzinom n prostat 

karsinomu 
Prostataoperation f prostat 

operasyonu [ameliyatı]
Prostatavergrößerung f prostat 

büyümesi 
Prostatektomie f prostatektomi 

[prostatın cerrahi yöntemle 
alınması]

Prostatitis f prostatit [prostat 
iltihaplanması]

Protamin n protamin [balık proteini]
Protein n protein 
proteinfrei  proteinsiz 
proteinhaltig  proteinli 
Proteinmangel m protein eksikliği 
Proteinurie f proteinüri [idrarda 

protein saptanması]
Prothese f protez 
Provitamin n provitamin 
Provokation f provokasyon 
Provokationstest m provokasyon 

testi 
Psoriasis f psoriasis [sedef hastalığı]
Psyche f psiki [ruh]
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Psychiater m psikiyatrist [ruh 
hastalıkları hekimi]

Psychiatrie f psikiyatri [zihin 
hastalıklarını inceleyen hekimlik 
dalı]

psychiatrische Klinik f psikiyatri 
kliniği 

Psychoanalyse f psikanaliz 
Psychoanalytiker m psikanalist 
Psychologe m psikolog 
Psychologie f psikoloji [ruh bilimi]
psychologisch  psikolojik 
Psychopath m psikopat 
Psychopharmaka pl psikofarmaka 

[ruh hastalıklarında kullanılan 
ilaç]

Psychose f psikoz [ruh hastalığı]
Psychosomatik f psikosomatik 

[organizma üzerinde psişizmin 
etkisiyle ilgili]

Psychotherapeut m psikoterapist 
Psychotherapie f psikoterapi 
Pubertät f puberte [buluğ-erginlik 

çağı]
Puder m pudra 
Puderzucker m pudra şekeri 
Pulmo m pulmo [akciğer]
pulmonal  pulmoner [akciğer veya 

akciğerlerle ilgili]
Pulmonalarterie f pulmoner arteri 

[akciğerin büyük besleyici damarı]

Pulmonalembolie f pulmoner 
embolisi [kan pıhtısı nedeniyle 
akciğer damarının tıkanması]

Pulmonalklappe f pulmoner kapağı 
Pulpitis f pulpit [diş pulpasının 

iltihaplanması]
Puls m nabız 
Puls fühlen  nabız bakmak 
Pulsader f nabız damarı 
Pulsfrequenz f nabız frekansı [nabız 

hızı]
Pulsschlag m nabız atışı 
Pulsschlag zählen  nabızını saymak 
punktieren  ponksiyon yapmak 
Punktiernadel f ponksiyon iğnesi 
Punktion f ponksiyon 
Pupille f göz bebeği 
Pustel f püstül [ciltte, içerisinde 

cerahat bulunan kabarık lezyonlar]
pusten  üfl emek 
Pyelitis f piyelit [böbrek kalıksının 

akut veya kronik iltihaplanması]
Pyelonephritis f piyelonefrit [böbrek 

pelvesini ve üriner yolları saran bir 
infeksiyon]

Pyelozystitis f piyelosistit [böbrek 
pelvisi ve mesanenin birlikte 
iltihaplanması]

Pyrosis f pirozis [mide yanması, 
ekşimesi]

Pyurie f piyüri [idrarda iltihap 
bulunması]
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Q
Qual f ıstırap 
Qualität f kalite 
Qualitätskontrolle f kalite kontrolü 
Qualitätssicherung f kalite güvencesi 
Quarantäne f karantina 
Quarantänestation f karantina servisi 
Quelle f kaynak 
Quellwasser n kaynak suyu 
Querschnittslähmung f omuriliğin 

alt kısmının felç olması 
quetschen  ezmek [sıkmak]
Quetschung f ezilme 
Quitte f ayva 
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Rachenmandel f bademcik 
radikal  radikal 
Radikulitis f radikülit [kafa veya 

omurilik sinir köklerinin iltihabı]
radioaktiv  radyoaktif 
radioaktive Quelle f radyoaktif 

kaynak 
Radioaktivität f radyoaktivite 
Radiodermatitis f radyodermatit 

[radyoaktif ışına maruz kalmış 
ciltte meydana gelen dermatit]

Radiologe m radyolog [röntgen 
uzman hekim]

Radiologie f radyoloji 
radiologisch  radyolojik 
Radium n radyum 
Radius m radius [ön kolun iki 

kemiğinden dışta olan uzun kemik]
Radiusfraktur f radius fraktürü 

[radius kemiğinin kırılması]
Raki m rakı 
Ramadan m ramazan 
Ramadanfest n ramazan bayramı 
rapide  rapid [süratli, çok hızlı]
rasieren  traş etmek 
Rasierklinge f traş bıçağı 
Rasur f traş 
Ratte f siçan 
Rattenbiss m siçan ısırması 
Rattengift n siçan zehiri 
Rauch m duman 
rauchen  sigara içmek 

Rauchentwöhnung f sigara içme 
alışkanlığından vazgeçirme 

Raucherbein n sigara dolaysiyle 
bacakta oluşan damar sertliği 

Rauchvergiftung f dumandan 
zehirlenme 

Rausch m sarhoşluk [heyecan, 
çılgınlık, coşkunluk]

Rauschgift n uyuşturucu madde 
Rauschgiftsucht f uyuşturucu madde 

bağımlılığı 
rauschgiftsüchtig  uyuşturucu 

madde bağımlısı 
reagieren  reaksiyon göstermek 
Reaktion f reaksiyon [tepki]
Reaktionsphase f reaksiyon dönemi 
Reanimation f reanimasyon [bilincini 

yitirmiş bir hastanın tekrar 
yaşama döndürülmesi ve yaşam 
fonksiyonlarının desteklenmsesi için 
yapılan girişimler]

Recht n hak 
rechts  sağ 
Rechtsanwalt m avukat 
Rechtsherzinsuffizienz f sağ kalp 

yetmezliği 
Reflex m refl eks 
Reflexhammer m refl eks çekici 
Reflux m refl uks [vücut sistemlerinde 

sıvı bir içeriğin normalin tersine 
yönde akması]

Regelblutung f âdet görme [âdet 
kanaması]

regelmäßig  düzenli [düzgün]
Regeneration f rejenerasyon [harap 

olmuş bir dokunun kendini 
yenilemesi]

regional  rejional [bir bölgeye ait]
Rehabilitation f rehabilitasyon [fi ziki 

hareket kusurlarını düzeltme, 
yeniden kazandırma]
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Rehabilitationszentrum n 
rehabilitasyon merkezi 

Reibung f sürtünme 
reibungslos  herşey yolonda giden 
Reinfarkt m reenfarktüsü [ikinci kez 

kalp krizi geçiren]
Reinfektion f reinfeksiyon [birinci 

enfeksiyonun ardından tekrar 
enfeksiyona yakalanmak]

reinigen  temizlemek 
Reinigung f temizleme 
Reise f seyahat 
Reiseapotheke f seyehat (portatif) 

ecza kutusu 
Reisekrankheit f seyahat hastalığı 

[seyahat esnasında mide bulantısı]
reisen  seyahat etmek 
rektal  rektal [rektum barsağı ile ilgili]
Rektoskop n rektoskop [endoskop 

aleti]
Rektoskopie f rektoskopi [bir 

rektostop aracılığı ile rektal 
boşluğunun incelenmesi]

Rektum n rektum [anüs ve sigmoid 
kolon arasında kalan barsağın düz 
ve son kısmı; makat]

Rektumamputation f rektum 
amputasyonu [cerrahi yöntemle 
rektum-makat ‚ın alınması]

Rektumkarzinom n rektum 
karsinomu [göden barsağı kanseri]

Rektumpolyp m rektum polipi 
Relaps m relaps [bir hastalığının 

iyileştikten sonra tekrar 
belirtilerinin ortaya çıkması]

Relaxans n relaksan [kas tonüsünde 
azalma, gevşeme oluşturan ilaç 
türü]

Relaxation f relaksasyon [kas 
tonüsünün veya psikolojik gevşeme]

Religion f din 

Remission f remisyon [hastalık 
belirtilerin geçici olarak 
kaybolması]

REM-Schlafphase f REM uyku 
dönemi [rüya görmenin oluştuğu 
derin uyku devresindeki hızlı göz 
hareketleri]

Ren m ren [böbrek]
renal  renal [böbrekle ilgili]
renale Hypertonie f renal hipertoni 

[böbrek rahatsızlığı nedeniyle 
oluşan yüksek tansiyon]

Rentner m emekli 
Replantation f replantasyon [bir 

organın uygun bir yere veya 
önceden bulunduğu bölgeye 
yerleştirilmesi]

Resektion f rezeksiyon [bir organ 
veya vücut kısmının bir bölümünün 
veya tamamının çıkarılması]

residual  rezidüel [artık, bakiye]
resistent  rezistan [dirençli]
Resistenz f rezistans [direnç]
resorbieren  rezorbe etmek [emmek]
Resorption f rezorbsiyon [emilme]
Respiration f respirasyon [solunum, 

teneff üs]
Respirationsapparat m respirasyon 

cihazı [solunum, teneff üs cihazı]
Respirationstrakt m respirasyon 

yolları [solunum yolları]
Respirator m respiratör [solunum 

cihazı]
Retina f retina [ağtabaka, gözün en iç 

tabakası]
Retinitis f retinit [ağtabaka iltihabı]
Retinol n retinol [vitamin A]
Retinopathie f retinopati [ağ 

tabakanın hasar görmesi]
retro  retro [geri, geriye doğru]
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retrograd  retrograt [başlangıç 
noktasına doğru geri gelen]

retroperitoneal  retroperitoneal 
[periton yaprağının arkasında 
bulunan]

retrosternal  retrosternal [sternumun 
gerisinden kaynaklanan]

Retroversion f retroversiyon [bir 
organın normal konumunda 
değil arkaya doğru eğik durumda 
olması]

retten  kurtarmak 
Retter m kurtarıcı 
Rettung f kurtarma 
Rettungsaktion f kurtarma aksiyonu 

[kurtarma harekatı]
Rettungsarzt m ambülans doktoru 

[ilk yardım doktoru]
Rettungshubschrauber m ambülans 

helikopteri 
Rettungsring m can kurtaran simidi 
reversibel  reversibl [geriye 

dönüşümlü, geri döndürülebilir]
Rezept n reçete 
rezeptfrei  reçetesiz 
Rezeptor m reseptör 
rezeptpflichtig  reçeteye tabi 
Rheuma n romatizma 
Rheumapflaster n romatizma plasteri 
Rheumasalbe f romatizma merhemi 
Rheumaschmerzen pl romatizma 

ağrıları 
rheumatisch  romatizmal 
Rhinitis f rinit [burun sümüksel zar 

iltihabı]
rhythmisch  ritmik [ritimli]
Rhythmus m ritim 
Riesenwuchs m devleşme 

[akromegali]
Rinderpest f sığır vebası 
Rindertalg m içyağı [donyağı]

Ringelblume f nergis 
Ringfinger m yüzük parmağı 
Rippe f kaburga 
Rippenbruch m kaburga kırılması 
Rippenfell n kaburga (göğüs) zarı 
Rippenfellentzündung f kaburga 

(göğüs) zarı iltihabı 
Risiko n risk 
Risikofaktor m risk faktörü 
Risikogeburt f riskli doğum 
Risikoschwangerschaft f riskli 

hamilelik 
riskant  rizikolu 
Riss m çatlak 
Ritual n tören [seremon]
Rizinusöl n hintyağı 
Roggen m çavdar 
Roggenbrot n çavdar ekmeği 
roh  çiğ 
Rohkost f pişmemiş gıda 
Rohrzucker m kamış şekeri 
Rollstuhl m tekerlekli sandalye 
röntgen  röntgen 
Röntgenaufnahme f röntgen çekimi 
Röntgenbild n röntgen fi lmi 
Röntgenraum m röntgen odası 
Röntgenstrahlen pl röntgen ışınları 
Röntgenuntersuchung f röntgen 

muayenehesi 
Rose f gül 
Rosmarin m biberiye 
Rosskastanie f atkestanesi 
Röteln pl kızamıkcık 
Roter Halbmond m kızılay 
Rotes Kreuz n kızılhaç 
Rot-Grün-Farbenblindheit f kırmızı 

yeşil görememe hastalığı 
Rotlicht n kırmızı ışık 
Rotlichttherapie f kırmızı ışık terapisi 
Rötung f kızartı 
Routine f rutin 
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Rücken m bel [sırt]
Rückenmark n omurilik 
Rückenmarksanästhesie f omurilik 

anestezisi 
Rückenmarksentzündung f omurilik 

iltihabı [miyelit]
Rückenmarksnerven pl omurilik 

sinirleri 
Rückenprobleme pl bel (sırt) 

problemleri 
Rückenschmerzen pl bel (sırt) ağrısı 
Rufanlage f çağırma tesisi 
Ruptur f ruptür [bir organın 

yırtılması]
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S
Saccharin n sakarin [sentetik, kalori 

içermeyen yapay tatlandırıcı]
Saccharose f sakaroz [kamış şekeri]
Sadismus m sadizm 
Sahne f kaymak 
Sakralisation f sakralizasyon [beşinci 

bel omuru ile kuyruk sokumu 
kemiğinin birleşik olmasına verilen 
isim]

Salbe f merhem 
Salbeitee m adaçayı 
Salbenverband m merhemli sargı 
Salivation f salivasyon [tükrük 

salgılanması]
Salmonellen pl salmonella [bir 

bakteri türü]
Salmonelleninfektion f salmonella 

enfeksiyonu 
Salpetersäure f asit nitrik 
Salz n tuz 
salzarm  az tuzlu 
salzarme Ernährung f az tuzlu yemek 
Salzbedarf m tuz ihtiyacı 
salzfrei  tuzsuz 
Salzgehalt m tuz içeriği [miktarı]
salzig  tuzlu 
Salzsäure f tuzruhu 
Samenbildung f sperma oluşması 
Samenleiter m sperma kanalı 
Samstag m cumartesi 
Sanatorium n sanatoryum 
Sandbad n kum banyosu 

Sanitätshaus n tıbbi malzeme satış 
yeri 

Sarg m tabut 
Sarkom n sarkom [kötü huylu tümör, 

şişkinlik]
SARS-Erkrankung f SARS hastalığı 
Sauerstoff m oksijen 
Sauerstoff verabreichen  oksijen 

vermek 
Sauerstoffbehandlung f oksijen 

tedavisi 
Sauerstoffflasche f oksijen tüpü 
Sauerstoffgerät n oksijen (tenefüs) 

aleti 
Sauerstoffmangel m oksijen eksikliği 
Sauerstofftherapie f oksijen terapisi 
Sauerstoffversorgung f oksijen 

gereksiminin karşılanması 
Sauerstoffzelt n oksijen çadırı 
Saugflasche f biberon 
Säugling m süt çocuğu [bebek]
Säure f asit 
Säuregrad m asit derecesi 
säurehaltig  asitli 
Schädel m kafatası 
Schädelbruch m kafatası kırığı 
Schädelfraktur f kafatası fraktürü 
Schädel-Hirn-Trauma n kafatası beyin 

travması 
Schambein n kasık kemiği 
schämen  utanmak 
Schamlippen pl ferç dudakları 
Scharlach m kızıl hastalığı 
Scharlachfieber n kızıl sıtması 
Schaufensterkrankheit f vitrin 

hastalığı [bacaklarda kan dolaşımı 
bozukluğu nedeniyle, yolda 
yürürken, ağrıyı gidermek amacıyla 
yol üzerinde dükkan vitrinin 
önünde beklemek anlamında bir 
söyleşim]
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Schaumgummi m lastik sünger 
Scheide f dölyolu 
Scheidenentzündung f dölyolu 

iltihabı 
Scheidenkarzinom n dölyolu 

karsinomu [dölyolu kanseri]
Scheidenpilz m dölyolu mantarı 
Scheitel m başın çatısı 
Schere f makas 
Schichtarbeit f vardiya 
Schicksal n kader 
schielen  şaşılık 
Schienbein n kaval kemiği 
Schienbeinbruch m kaval kemiği 

kırığı 
Schiffsambulanz f gemi ambulansı 
Schilddrüse f kalkan bezi [tiroid, 

guatr]
Schilddrüsenkrebs m kalkan bezi 

kanseri 
Schildrüsenüberfunktion f kalkan 

bezinin fazla çalışması 
Schildrüsenunterfunktion f kalkan 

bezinin az çalışması 
Schimmel m küf 
Schimmelpilz m küf mantarı 
schizophren  şizofren 
Schizophrenie f şizofreni 
Schlaf m uyku 
Schlafbehandlung f uyku tedavisi 
Schlafdauer f uyku süresi 
Schläfe f şakak 
schlafen  uyumak 
Schläfenarterie f şakak atardamarı 
Schläfenbein n şakak kemiği 
Schlafgewohnheit f uyku alışkanlığı 
Schlafkrankheit f uyku hastalığı 
schlaflos  uykusuz 
Schlaflosigkeit f uykusuzluk 
Schlafmittel n uyku ilacı 
Schlafstörung f uyku bozukluğu 

Schlafsucht f uyku düşkünlüğü 
Schlaftablette f uyku hapı 
Schlaftherapie f uyku terapisi 
schlafwandeln  uyurgezerlik 
Schlag m darbe 
Schlagader f atardamar 
Schlaganfall m felç [inme, apopleksi]
Schlaganfall erleiden  felçe uğramak 
Schlammbad n çamur banyosu 
Schlangengift n yılan zehiri 
Schleim m sümük, salya, balgam 
Schleimdrüse f sümüksel bez 
Schleimhaut f sümüksel zar 
schleimig  sümüklü, sümüksel 
schleimlösend  balgam söktürücü 
Schleimsuppe f süzgeçten geçirilen 

özlü çorba 
Schluck m yudum 
Schluckauf m hıçkırık 
schlucken  yutmak 
Schluckstörung f yutma güçlüğü 

[bozukluğu]
schlürfen  höpürdeterek içmek 
Schlüsselbein n köprücük kemiği 
Schmerz m ağrı [sancı]
schmerzen  ağrımak [sancımak]
schmerzfrei  ağrısız [sancısız]
schmerzhaft  ağrılı [sancılı]
Schmerzmittel n ağrı kesici 
Schmerztabletten pl ağrı hapı 
Schmerztherapie f ağrı terapisi 
Schmerzzentrum n ağrı merkezi 
Schmierblutung f kanlı akıntı 
Schnake f sivrisinek 
Schnakenstich m sivrisinek ısırması 

[sivrisinek sokması]
Schnappatmung f kesintili ve sesli 

solunum tipi 
Schnaps m sert içki 
schnarchen  horlamak 
Schneidezähne pl kesme dişleri 
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Schnittwunde f kesik yarası 
Schnuller m emzik 
Schnupfen m nezle 
Schnupfen bekommen  nezle olmak 
Schock m şok 
Schockbehandlung f şok tedavisi 
Schöllkraut n kırlangıç otu 
schön  güzel 
Schönheitschirurg m güzellik 

(estetik) cerrahı 
Schönheitsoperation f güzellik 

(estetik) operasyonu 
schreiben  yazmak 
Schreibkrampf m yazma krampı 
Schrittmacher m kalp pili 
Schrittmacheroperation f kalp pili 

operasyonu 
Schrittmacherpass m kalp pili kimlik 

kartı
Schuh m ayakkabı 
Schularzt m okul doktoru 
Schuld f suç 
Schulter f omuz 
Schulterblatt n omuz (kürek) kemiği 
Schulterschmerzen pl omuz ağrısı 
Schulung f eğitim [talim, alıştırma]
Schuppe f kepek 
Schuppenflechte f sedef hastalığı 
schuppenfrei  kepeksiz 
Schuppung f kepeklenme 
Schüttelfrost m nöbet titremesi 
Schutz m koruma 
schützen  korumak 
Schutzimpfung f koruyucu aşı 
schwach  zayıf 
schwanger  hamile [gebe]
schwanger werden  hamile olmak 
Schwangerschaft f hamilelik [gebelik]
Schwangerschaftsdiabetes m 

hamilelik diyabeti [hamilelik 
döneminde oluşan şeker hastalığı]

Schwangerschaftstest m hamilelik 
testi 

Schwangerschaftswehen pl hamilelik 
sancıları 

Schwarzkümmel m çöreotu 
Schwefel m kükürt 
Schweigepflicht f sır mükellefi yeti 

[meslek sırrı]
Schweineinsulin n domuz insülini 
Schweinepest f domuz vebası 
Schweiß m ter 
Schweißdrüse m ter dokusu 
Schwelle f eşik 
Schwellung f şişk(in)lik 
schwer  ağır 
schwer behindert  ağır malul 

[özürlü]
Schwerbehindertenausweis m ağır 

maluliyet kimlik belgesi 
schwerhörig  duyma güçlüğü 
Schwerstpflegebedürftigkeit f 

bakıma çok muhtaç olan kişiler 
Schwiele f nasır 
Schwindel m baş dönmesi [göz 

kararması]
schwitzen  terlemek 
sechs  altı 
Sedativa pl sedatifa [rahatlatıcı ilaç]
Sediment n sediment 
Seekrankheit f deniz tutması 
Seele f ruh 
Sehbehinderung f görme bozukluğu 
sehen  görmek 
Sehne f kiriş 
Sehnenzerrung f kiriş gerilmesi 
Sehnerv m göz siniri 
Sehnervenentzündung f görme 

sinirleri iltihabı 
Sehschärfe f göz keskinliği 
Sehstörung f görme bozukluğu 
Sehtest m görme testi 
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Seife f sabun 
Seitenlage f yan yatırılış 
Seitenstechen n böğür sancısı 
Sekret n sekret [salgı]
Sekretion f sekresyon [salgılamak]
Selbstanalyse f oto analiz 
Selbstbeobachtung f kendi kendini 

gözlem 
Selbstgefährdung f kendini tehlikeye 

sokmak 
Selbstheilung f kendi kendine 

iyileşme 
Selbsthilfegruppe f kendi kendine 

yardım grubu 
Selbstkontrolle f kendi kendine 

kontrol 
Selbstmord m kendini öldürmek 

[intihar]
Selbsttherapie f kendi kendine terapi 
Selbstverantwortung f şahsi 

mesuliyet 
Selbstvergiftung f kendi kendini 

zehirleme 
Selen n selen 
Seminom n seminom [testis veya 

ovaryumda, belirli hücrelerde 
gelişen malign tümör]

Senf m hardal 
Sennesblätter pl sinameki yaprakları 
sensibel  sensibl [duyarlı]
Sensibilität f sensibilite [duyarlık]
Sensibilitätsstörungen pl sensebilite 

bozukluğu [sinirlerin hasar 
görmesiyle duygu ve his algılanması 
bozukluğu]

sensitiv  sensitif [duyarlı, hassas]
sensorisch  sensoriyel [duyu ve 

duyum algılanması ile ilgili]
Sepsis f sepsis [bakterilerin 

oluşturduğu enfeksiyon]
September m eylül 

Septum n septum [iki boşluğu veya 
yumuşak dokuyu birbirinden 
ayıran bölme]

Serologie f seroloji [serum ve özellikle 
immun özelliklerinin incelenmesi]

Serum n serum [infüzyon]
Serumallergie f serum alerjisi 
Serumbehandlung f serum tedavisi 
Serumhepatitis f serum hepatit 
Serviette f peçete 
Seuche f salgın hastalık 
Seuchenbekämpfung f salgın 

mücadelesi 
Sex m seks 
Sexualhormone pl seks hormonları 
Sexualität f seksüalite [cinsellik]
Sexualleben n seksüel hayat 
sexuell  seksüel 
Shiatsu n şiatsu [japonya‘da gelen özel 

masaj yöntemi]
Shunt m şant [bağlantı, baypas; 

iki veya daha fazla-örneğin 
damarların- aralarındaki bağlantı]

sich beschweren  şikayet etmek 
sich wiegen  tartılmak 
Sicherheit f emniyet 
Sicherheitsgurt m emniyet kemeri 
sieben  yedi 
Sigmoiditis f sigmoidit [kalın 

barsağın son kısmının 
iltihaplanması]

Signal n sinyal 
simplex  simpleks [basit]
Simulation f simulasyon [yalandan 

hastalanmış gibi davranmak, hasta 
taklidi yapmak]

Singultus m singultös [hıçkırık]
Sinnesfunktion f duyu fonksiyonları 
Sinnesorgan n duyu organı 
sinnlos  anlamsız [manasız]
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Sinus m sinüs [anatomik çukurluk 
veya boşluk]

Sinusitis f sinüzit [yüzdeki sinus‘un 
kronik veya akut iltihaplanması]

Sirup m şurup 
Sitte f ahlak 
Sitzbad n oturma banyosu 
Skabies f skabiyöz [uyuzla ilgili]
Skelett n iskelet 
Sklera f sklera [gözakı; göz küresini 

fi bröz dış membranın arka kısmı]
Skoliose f skolyoz [omurganın sağ 

veya sola doğru eğrilikleri ile 
karakterize şekil bozuklukları]

Skorbut m iskorbüt [c-vitamini 
eksikliği]

Skrotektomie f skrotektomi [erkeklik 
haya torbalarının cerrahi yöntemle 
çıkarılması]

Skrotum n skrotum [erkeklik haya 
torbası]

Sodbrennen n mide yanması 
Solarium n solaryum 
Somatologie f somatoloji [vücudun 

anatomisini inceleyen bilim dalı]
Somatotropin n somatotropin 

[büyüme‘yi sağlayan hormon]
Sommersprossen pl çil 
Sonde f sonda 
Sondenernährung f bir sonda ile 

verilen özel gıda 
Sonne f güneş 
Sonnenbad n güneş banyosu 
Sonnenbrand m güneş yanığı 
Sonnenstich m güneş çarpması 
Sonntag m pazar 
Sonographie f ultrason 
Soor m soor [ağızda görülen bir tür 

mantar hastalığı]
Sorgfalt f itina 
sozial  sosyal 

Sozialamt n sosyal yardım kurumu 
Sozialhilfe f sosyal yardım 
Sozialhilfeempfänger m sosyal 

yardım alan 
Sozialstation f bakımı evde yapan 

kuruluş 
Sozialversicherung f sosyal sigorta 
Spannung f gerginlik [germe, 

heyecan]
spasmodisch  spazmodik [kramplı]
spasmogen  spazmojen [kramplara 

yol açan]
Spasmolytika pl spazmolitika [kramp 

çözücü ilaçlara verilen ad]
Spasmus m spazm [kramp]
spät  geç 
Spätkomplikation f geç 

komplikasyon 
Spätstadium n geç aşama 
Speiche f ön kol kemiği [dönerkemik]
Speichel m salya [tükrük]
Speicheldrüse f tükrük bezi 
Speichelfluss m salya akması 
Speiseeis n dondurma 
Speiseröhre f mide borusu [yemek 

borusu]
Speisestärke f nişasta 
Spende f bağış 
Sperma n sperma [erkeklik bel suyu]
Spermabildung f sperma oluşması 
Spermakanal m sperma kanalı 
spezial  özel 
Spezialist m mütehassıs [uzman]
Spezialschuhe pl özel ayakkabı 
Spezialvollmacht f özel vekalet 
Spiegel m ayna 
Spielsucht f şans oyunu bağımlılığı 
spinal  spinal [omurilik ile ilgili]
Spinalkanal m spinal kanalı
Spinalnerven pl omurilik sinirleri 
Spirale f spiral 
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Splen m splen [dalak]
Splenektomie f splenektomi [dalağın 

cerrahi yöntemle çıkarılması]
Splenitis f splenitit [dalağın 

iltihaplanması]
Splenohepatomegalie f 

splenohepatomegali [dalak ve 
karaciğer’in büyümesi]

Spondylitis f spondilit [omurganın 
iltihaplanması]

Sport m spor 
Sport treiben  spor yapmak 
Sportarten pl spor çeşitleri 
Sportverletzung f spor yaralanması 
Sprache f lisan 
Sprachstörung f konuşma bozukluğu 
Sprachzentrum n beyinde konuşma 

hafızası merkezi 
Spray n sprey 
Sprechstunde f doktorda muayene 

saati 
Sprechzimmer n muayene odası 
Spritze f iğne 
spritzen  iğne yapmak 
Spritzentherapie f iğne tedavisi 
Sprühpflaster n sprey sargısı 
Sprungbein n aşık kemiği 
Spulwurm m barsak solucanı 
Sputum n balgam [tükrük]
Sputumbecher m balgam kabı 

[tükrük kabı]
stabiler Verlauf  stabil seyir 
Staphylokokkeninfektion f stafi likok 

enfeksiyonu 
Staphylokokkus m stafi likok [bir 

bakteri çeşidi]
stark  güçlü [kuvvetli]
Stärke f kuvvet 
Stärkungsmittel n güçlendirici ilaç 
starrköpfig  inatçı 
Starrsinn m inat 

stationär  stasyoner [hastane 
servisinde yatarak]

Staub m toz 
Stauballergie f toz alerjisi 
Steckbecken n yatak lazımlığı 
stehend  ayakta 
Steinklee m kokulu yonca 
Steißbein n kuyruk kemiği 
Steißbereich n kuyruk bölgesi 
Stenose f stenoz [daralma]
Sterbebett n ölüm döşeği 
Sterbefall m ölüm vakası 
Sterbegeld n ölüm parası 
sterben  ölmek [vefat etmek]
Sterbeort m ölüm yeri 
Sterbephase f ölüm süreci 
Sterbezimmer n ölüm odası 
steril  steril [1.kısır; 2. mikrop 

içermeyen]
Sterilisation f sterilizasyon [1. 

kısırlaştırma; 2. mikropları 
öldürme]

sterilisieren  sterilize etmek 
[1. kısırlaştırmak; 2. mikropları 
öldürmek]

Sternalpunktion f sternal ponksiyon 
[göğüs kemiği ponksiyonu]

Sternum n sternum [göğüs kemiği]
Stethoskop n stetoskop [kulakla 

dinleme aleti]
Stich m sokma 
Stichwunde f bıçak yarası 
Stickstoff m azot 
Stiftzahn m takma diş 
stillen  emzirmek [çocuğa meme 

vermek]
Stimmband n ses teli 
Stimmbandentzündung f ses teli 

iltihabı 
Stimmbruch m sesin değişmesi [sesin 

kalınlaşması]
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Stimme f ses 
Stimmgabel f diyapazon 
Stimmlosigkeit f ses yitimi 
Stimmung f keyif [şenlik, moral]
Stirn f alın 
Stirnbein n alın kemiği 
Stirnfalte f alın çizgisi 
Stirnhöhle f alın boşluğu 
Stirnhöhlenentzündung f alın 

boşluğu iltihabı 
Stirnmuskel m alın kası 
Stirnwunde f alın yarası 
Stoffwechsel m metabolizma 

[özümleme]
Stoffwechselkrankheit f metabolik 

hastalığı 
Stoffwechselprodukt n metabolik 

artığı 
Stoffwechselstörung f metabolizma 

bozukluğu 
stöhnen  inlemek, ofl amak 
Stomatitis f stomatit [ağız boşluğunun 

mukozasının iltihaplanması]
stottern  kekelemek 
Strabismus m strabizm [şaşılık]
Strahlentherapie f ışın (radyo) terapi 
Strangurie f stranguri [zorlayıcı ve 

ağrılı idrar yapma zorluğu]
Streckübung f gerinme egzersizleri 
Stress m stres 
Stresshormone pl stres hormonları 
Struma f guatr 
Strumaoperation f guatr operasyonu 
Strumektomie f strumektomi 

[guatr’ın cerrahi yöntemle 
çıkarılması]

Strumpf m çorap 
Stück n adet [tane]
Stuhl(gang) m büyük tuvalet [büyük 

aptest]
Stuhldrang m büyük tuvalet güdüsü 

Stuhlinkontinenz f büyük tuvaletini 
kontrol edememe 

Stuhlprobe f büyük tuvalet örneği 
Stuhlzwang m sürekli büyük tuvalet 

güdüsü 
stumm  dilsiz [konuşamayan]
Sturz m düşme 
stürzen  düşmek 
Stützstrumpf m varis çorabı 
subkutan  subkutan [deri altı]
subkutane Injektion f subkutan 

enjeksiyonu [deri altına iğne 
yapmak]

sublingual  sublingual [dil altı]
Sucht f bağımlılık [düşkünlük]
Suchtgefahr f bağımlılık tehlikesi 
süchtig  bağımlı [düşkün]
Suizid m suisit [intihar]
Suizidgefahr f suisit tehlikesi [intihar 

tehlikesi]
Sulfonylharnstoff m sulfonilüre 

[diyabet tedavisinde kullanılan 
etken madde]

Sumpffieber n bataklık humması 
Suppositorium n fi til 
suprapubischer Harnkatheter m 

karından idrar torbasına sonda 
yerleştirmek 

Süßholzwurzel f meyankökü 
Süßspeise f tatlı 
Süßstoff m enerji içermeyen yapay 

tatlandırıcı 
Symbol n sembol 
Symptom n semptom [belirti]
symptomatisch  semptomatik 
Syndrom n sendrom 
Synkope f senkop [ani bir beyin 

anoksiye bağlı olarak meydana 
gelen, kan basıncı düşmesi ve kalp 
atım yetersizliği eşliğinde bilinç 
kaybı]
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Synthese f sentez [terkip]
Syphilis f sifi lis [frengi hastalığı]
Systole f sistoli [kalp kasının 

kasılması ve bunun sonucu kalpteki 
kanın aortaya ve pulmoner 
arterlere atılma evresi]

systolischer Blutdruck m sistolik 
tansiyon 

Szintigraphie f sintigrafi  [incelenecek 
organa olan radyoaktif bir madde 
enjekte edilerek bir sintigraf 
ile radyoaktivitenin organdaki 
dağılımını topografi k olarak 
incelenmesi]
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Tablette f tablet [hap]
Tablette einnehmen  tablet (hap) 

alma, - yutma 
Tablettenvergiftung f tablet (hap) 

zehirlenmesi 
Tachykardie f taşikardi [yüksek nabız]
Tachyphagie f taşifaji [çok hızlı yemek 

yeme, çiğnemeden yutulması]
Tachypnoe f taşipne [hızlı solunum]
Tagesablauf m günlük gidişat 
Tagesklinik f günlük sağlık kliniği 
Tagespflege f günlük bakım 
Tageszeit f günün saati 
Talalgie f talalji [topuk ağrısı]
Talgdrüse f yağ bezi 
Talkumpuder m talk pudrası 
Tampon m tampon 
Tamponade f tamponat 
Taphophobie f tafofobi [canlı 

gömülmekten aşırı korkma]
Tarsalgie f tarsalji [ayak bileği ağrısı]
Tarsektomie f tarsektomi [ayak bileği 

kemiklerinin cerrahi yöntemle 
çıkarılması]

taub  sağır 
taub (Gliedmaßen)  uyuşuk 
Taubheit f sağırlık [uyuşma]
taubstumm  sağırdilsiz 
Tee m çay 
Teerstuhl m katranlı büyük tuvalet-

aptest 
Teilbad n kısmi banyo 
Teilnahme f katılım 

Teilnahmeerklärung f katılım belgesi 
Telepathie f telepati 
Temperatur f ısı [derece]
Temperatur senkend  ateş düşürücü 
Temperaturmethode f ısı metodu 
Temporalis f temporalis [şakak 

atardamarı]
Tendinitis f tendinit [kiriş 

iltihaplanması]
Tendo m tendon [kiriş; kas işkeletini 

saran ve bir kası kemiğe tutturan 
bağ dokudan oluşan bağlantı]

Tenesmus m tenesmus [rektum veya 
mesanenin iltihaplı durumlarında 
görülen, ağrılı işeme veya 
defekasyon duygusu]

Tenotomie f tenotomi [kiris‘in cerrahi 
yolla kesilmesi]

Terminologie f terminoloji 
Test m test [deney]
Testament n vasiyetname 
Testis m testis [haya bezleri]
Testosteron n testosteron [erkek seks 

hormonuna verilen ad]
Tetanus m tetanoz 
Tetanusimpfung f tetanoz aşısı 
Tetanusspritze f tetanoz iğnesi 
Tetraplegie f tetrapleji [iki kol ve iki 

bacakta görülen felç]
Thanatophobie f tanatofobi [ölümden 

aşırı korkma]
Thelalgie f telalji [meme başlarındaki 

ağrılı durum]
Thelitis f telit [meme başı 

iltihaplanması]
Therapeut m tedavici 
therapeutisch  terapotik 
Therapie f terapi [tedavi]
Therapieform f terapi şekli 
Thermalbad n kaplıca hamamı 
Thermometer n termometre [derece]
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Thermoplegie f termopleji [güneş 
çarpması]

Thermotherapie f termoterapi [ısı ile 
yapılan tedavi şekli]

Thiamin n tiamin [B1 vitamini]
thorakal  torakal [göğüssel]
Thorax m toraks [göğüs kafesi]
Thrombektomie f trombektomi [bir 

kan pıhtısının cerrahi yöntemle 
çıkarılması]

Thrombose f tromboz [damar 
tıkanması, pıhtılaşma]

Thrombosestrumpf m tromboz 
çorabı 

Thymian m kekik 
Thymus m timus [salgı bezi]
Thyreoidea f tiroidea [guatr]
Thyreoidektomie f tiroidektomi 

[guatr’ın tamamının veya bir 
kısmının cerrahi yöntemle 
çıkarılması]

Thyreoiditis f tiroidit [guatr’ın 
iltihaplanması]

Thyroxin n tiroksin [guatr hormonu]
Tibia f tibia [incik kemiği]
Tick m tik [belirli şeyleri tekrarlama]
Tiefenwirkung f derinliğe tesir 
tieflagern  bacakları aşağıya gelecek 

şekilde yatırma 
Tierfett n hayvansal yağ 
tierisch  hayvansal 
Tinktur f tentür 
Tinnitus m tinnitus [kulak çınlaması]
toben  azmak [kıyameti koparmak]
Tobsucht f kudurma 
Tocopherol n tokoferol [E vitamini]
Tod m ölüm [vefat]
todbringend  öldürücü 
todernst  son derece ciddi 
Todesahnung f ölümün yaklaştığını 

seziş 

Todesangst f ölüm korkusu 
Todesanzeige f ölüm ilanı 
Todesart f ölüm tarzı 
Todesbescheinigung f ölüm kağıdı 
Todesengel m ölüm meleği 
Todeskampf m ölümle (can) çekişme 
Todesnachricht f ölüm haberi 
Todestag m ölüm günü 
Todeszeichen n ölüm belirtisi 
Todeszeit f ölüm saatı 
todkrank  ölümcül hasta 
tödlich  ölümcül 
todmüde  yorgun argın [bitgin]
Toilette f tuvalet [yüznumara, hela]
Toilettenpapier n tuvalet kağıdı 
Toilettentraining n tuvalet alıştırması 
Tokologie f tokoloji [doğum bilimi]
Tokolyse f tokoliz [doğum 

sancılarının ilaçlarla önlenmesi]
Toleranz f tolerans 
Toleranzgrenze f tolerans sınırı 
Tollwut f kuduz 
tollwütig  kudurmuş 
Tomographie f tomografi  
Tonsilla f tonsil [bademcik]
Tonsillektomie f tonsilektomi 

[bademciklerin cerrahi yöntemle 
çıkarılması]

Tonsillitis f tonsillit [bademcik 
iltihabı]

Torsion f torsiyon [burkulma]
Totenschein m ölüm kağıdı 
Totenstarre f ölü kasılması 
Totgeburt f ölü doğumu [bebeğin ölü 

olarak dünyaya gelmesi]
Toxin n toksin [mikropların saldığı 

zehir]
toxisch  toksit [zehirli]
Trachea f trakea [nefes borusu]
Trachealkanüle f trakea (nefes 

borusu) kanülü 
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Tracheotomie f trakeotomi [nefes 
borusunun cerrahi yöntemle 
açılması]

tragen  taşımak 
Träne f gözyaşı 
Tränensack m gözyaşı kesesi 
Tranquilizer pl trankilizan 

[sakınleştirici ilaç]
Transfer m transfer 
Transferrin n transferin [demiri 

bağlayan ve taşıyan bir protein 
türü]

Transfusion f transfüziyon [kan nakli]
Transpiration f transpirasyon 

[terleme]
Transplantation f transplantasyon 

[organ nakli]
transplantieren  transplante etmek 
Transport m nakliye 
Transportschein m nakliye belgesi 
Transsexualität f transseksüelite 

[davranışlarıyla ve ruhsal yapısıyla 
kendinin karşı cinsten olduğunu 
kabul eden ve ona göre yaşam 
şeklini seçen kişi]

Transsudat n transudat [iltahaplı 
olmayan organik sıvı]

transurethral  transuretral [idrar yolu 
kanalı aracılığı ile]

Transvestit m transvestit [karşı cinsin 
giysilerini giymekten ve onlar 
gibi davranışlarda bulunmaktan 
hoşlanan kişi]

Traubenzucker m dekstroz 
Trauer f yas 
Trauerphase f yas süreci 
Traum m rüya 
Trauma n travma [şiddet ile ortaya 

çıkan yaralanma]

traumatisch  travmatik 
traumatischer Schock m travma şoku 
träumen  rüya görmek 
Tremor m tremor [irade dışı verilen 

ad dır]
Trepanation f trepanasyon 

[kafatasında bir trepan ile bir delik 
açma operasyonu]

Treppe f merdiven 
treppensteigen  merdiven çıkmak 
Triglyzeride pl trigliserid [bir çeşit 

kan yağı]
trinken  içmek 
Trinkplan m içme planı 
Trinkwasser n içme suyu 
Tripper m tripper [belsoğukluğu]
Trisomie f trisomi [hücrede 

normalden fazla kromozom 
bulunmasıyla karakterize 
kromozom anomalisi]

trocken  kuru 
Trockenverband m kuru sargı 
Trokar m trokar [ponksiyon aleti]
Trommelfell n kulak zarı 
Trommelfellperforation f kulak zarı 

perforasyonu 
Tropfen m damla 
Trunkenbold m ayyaş 
tuberkulös  veremli 
Tuberkulose f tüberkoloz [verem 

hastalığı]
Tumor m tümör [ur]
Tumorerkrankung f tümör hastalığı 
Tupfer m pamuk tampon 
Typ-1-Diabetes m tip 1 diyabet 
Typ-2-Diabetes m tip 2 diyabet 
Typhus m tifo 
Typhusimpfung f tifo aşısı 
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Übelkeit f bulantı [mide bulantısı]
überängstlich  fazla korkak 
Überblähung f karında gaz artması 
Überdosis f sürdozaj [normal dozajın 

üstünde]
übergeben  kusmak 
Übergewicht n ağırlık fazlası [kilo 

fazlalığı, şişmanlık]
überprüfen  kontrol etme 
überwachen  kontrol altında tutma 
überweisen  sevk etmek 
Überweisungsschein m sevk kağıdı 
Übung f alıştırma 
Uhrzeit f saat 
Ulcus n ulkus [ülser]
Ulcus cruris n ulkus kruris [ayak 

ülseri]
Ulcus duodeni n ulkus duodeni 

[onikiparmak barsağı ülseri]
Ulcus ventriculi n ulkus ventrikuli 

[mide ülseri]
Ulltraschalluntersuchung f ultrason 

muayenesi [ultra-ses kullanarak 
elde edilen görüntüler. Bir çok 
hastalığın ön teşhisinde kullanılan, 
ancak daha çok karın organların 
gibi ses dalgalarının kolayca 
geçebileceği konumdaki organların 
tetkikinde etkili bir inceleme 
yöntemidir.]

Ulna f ulna [dirsek kemiği]
Ultraschall m ultrason 
ultraviolett  ultraviole 

Ultraviolettstrahlen pl ultraviole 
ışınları 

Ultravioletttherapie f ultraviole 
terapisi 

umdrehen  dönmek 
Umkleideraum m soyunma odası 
Umlagerung f pozisyonunu 

değiştirme 
Umschlag m kompres 
unbehaart  kılsız 
undiszipliniert  disiplinsiz 
unersättlich  açgözlü [doyurulmaz]
Unfall m kaza 
Unfallstelle f kaza yeri 
Unfallversicherung f kaza sigortası 
unfruchtbar  kısır [çocuğu olmaz]
Unfruchtbarkeit f kısırlık [sterilite]
ungeduldig  sabırsız 
ungekocht  çiğ [pişmemiş]
ungepflegt  bakımsız 
ungesättigte Fettsäure f doymamış 

yağ asidi 
unglücklich  mutsuz 
Universität f üniversite 
Universitätskrankenhaus n üniversite 

hastanesi 
Unruhe f huzursuzluk 
unruhig  huzursuz [kaygılı, endişeli]
Unterarm m ön kol 
Unterbewusstsein n şuuraltı 
Unterernährung f gıdasızlık 
Unterhaut f alt deri 
Unterkiefer m çenealtı 
Unterkieferbruch m çenealtı 

kırılması 
Unterkieferdrüse f çenealtı bezi 
Unterkühlung f vücut ısısının 

normalin altına düşmesi 
Unterleib m karın alt kısmı 
Unterlippe f alt dudak 
Unterschenkel m alt bacak [baldır]
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Unterschenkelgeschwür n alt bacak 
(baldır) ülseri 

Unterseite der Zunge f dilaltı 
unterstützen  destek vermek 
Unterstützung f destek 
untersuchen  muayene etmek 
Untersuchung f muayene 
Untersuchungsergebnisse pl 

muayene sonuçları 
Untersuchungszimmer n muayene 

odası 
Untertemperatur f düşük vücut ısısı 

[hipotermi]
Unterzucker m kan şekerinin 

normalin altına düşmesi 
Unterzungendrüse f dilaltı bezi 
unverdaulich  hazmedilemeyen 

[sinmez]
unverdaut  hazmedilmemiş 
unverdünnt  sulandırılmamış 
unverhüllt  çıplak [gizlenmemiş]
unversichert  sigortasız 
unverträglich  uyuşkan olmayan 
unvorhergesehen  beklenmedik 

[ummadık]
Urämie f üremi [kandaki ürenin 

normalin üzerinde olması]
urämisch  üremik 
Ureter m üreter [sidik-borusu; 

böbreklerle irar torbasını birleştiren, 
idrarın torbaya ulaşımını sağlayan 
tüptür]

Ureteritis f üreterit [sidik borusu 
iltihaplanması]

Urethra f üretra [sidik yolu; idrarın 
dışarıya atılmasını sağlayan ve 
idrar torbasından sonraki idrar 
yoluna verilen isim]

Urin m idrar [sidik]

Urinbefund m idrar tahlili 
Urinflasche f idrar şişesi 
Urininkontinenz f idrarını tutamama 
Urinkatheter m idrar sondası 
Urinprobe f idrar örneği 
Urinprobenbecher m idrar toplama 

(biriktirme) kabı 
Urinuntersuchung f idrar muayenesi 
Urinvehalt m idrar tutulması 
Urinzucker m idrar şekeri 
Urinzuckerkontrolle f idrar şekeri 

kontrolü 
Urinzuckerselbstkontrolle f kendi 

kendine idrar şekeri kontrolü 
Urkunde f belge 
Urlaub m tatil 
Urne f kül kavonozu 
urogenital  ürogenital [genital ve 

idrar yolları sistemi ile ilgili]
Urographie f ürografi  [damardan 

kontrast madde verilerek böbrekler, 
idrar torbası ve idrar yollarının 
belirli zaman aralıklarla ile 
fi lmlerinin çekilmesi]

Urologe m ürolog [bevliye doktoru]
Urologie f üroloji [idrar yolları 

hastalıkları bilim dalı]
urologische Abteilung f bevliye 
Ursache f sebep [neden]
Ursachenforschung f sebebini 

(nedenini) araştırmak 
Uterus m uterus [rahim, dölyatağı]
Uteruskarzinom n uterus karsinomu 

[rahim karsinomu]
Uterusruptur f uterus rüptürü [rahim 

yırtılması]
Uvula f uvula [küçük dil]
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Vagina f vajina [dölyolu]
vaginal  vajinal [dölyolu ile ilgili]
Vagotomie f vagotomi [vagus 

sinirinin etkisinin ortadan 
kaldırmak amacıyla dallarından 
birisinin kesilmesi]

Vagus m vagus [nervus vagus 
onuncu kafa siniridir, kafatasından 
çıktıktan sonra mide, barsak 
sisteminin bir kısmına, kalp 
ve akciğerlere dallar verir. Bu 
sistemlerin fonksiyonlarında önemli 
rol oynayan bir sinirdir]

Vakuum n vakum 
Vakuumpumpe f vakum pompası 

[erkeklerde, erektil disfonksiyon 
rahatsızlığında kullanılabilen bir 
çeşit alet]

Vakzination f vaksinasyon [aşılama]
Varikose f varikoz [damarlarda varis 

oluşması]
Varize f varis 
Vasektomie f vazektomie [erkeklerde 

vas kanalının bir kısmının veya 
tümünün kesip çıkarılması]

Vaseline f vazelin 
Vaskulitis f vaskülit [damar iltihabı]
Vasodilatation f vazodilatasyon 

[damar genişlemesi]
Vasodilatator m vazodilatör [damar 

genişleten]
Vasokonstriktion f vazokonstriksiyon 

[damar daralması]

Vasokonstriktor m vazokonstrüktör 
[damar daraltan]

vasomotorisch  vazomotorik 
Vasotomie f vazotomi [vas deferensin 

kesilmesi]
Vaterschaftstest m babalık testi 
Vegetarier m vejeteryan [bitkisel 

gıdalarla beslenen]
Vene f verit [toplardamar]
Venenentzündung f verit iltihabı 
Veneninsuffizienz f toplardamar 

yetmezliği 
Venenklappe f toplardamar 

kapakcığı 
venös  venöz [toplardamarla ilgili]
Ventilation f ventilasyon 

[havalandırma]
Ventrikel m karıncık 
verändern  değiştirmek 
Veränderung f değişme 
Verantwortung f sorumluluk 
Verantwortung übernehmen f 

sorumluluk almak 
Verband m sargı [pansuman, bandaj]
Verbandskasten m sargı kutusu 
Verbandsmaterial n pansuman 

malzemesi 
Verbandswatte f pansuman pamuğu 
Verbandswechsel m pansuman 

(sargı) değişmesi 
Verbandszeug n sargı malzemesi 
verblöden  bunamak 
verbluten  çok kan kaybederek 

ölmek 
verboten  yasak 
Verbrennung f yanık [yanma]
Verbrühung f haşlanmak 
verdauen  hazmetmek [sindirmek]
Verdauung f hazım [sindirim]
Verdauungsstörung f hazımsızlık 

[sindirim bozukluğu]



V

Vollmacht 91

Verdauungssystem n sindirim 
sistemi 

verdorben  bozulmuş [bozuk]
verdünnen  inceltmek 
Vereiterung f cerahatlanma 
Verengung f daralma 
Vererbung f kalıtım 
verfaulen  çürümek 
vergessen  unutmak 
Vergewaltigung f tecavüz 
Vergewaltigungsopfer n tecavüz 

kurbanı 
vergiften  zehirlemek 
Vergiftung f zehirlenme 
Verhalten n davranış 
Verhaltensfehler m davranış hatası 
Verhaltenstherapie f davranış 

terapisi 
Verhornung f nasırlaşma 
Verhütung f gebelikten korunma 
Verhütungsmittel n gebelikten 

korunma aleti 
verkalken  kireçlenmek 
verkrampfen  kramp girmek, 

kasınmak 
verkrusten  kabuk bağlamak 
Verkrustung f kabuk bağlaması 
Verlauf m süreç 
Verlegung f nakil 
Verlegungsbericht m nakil raporu 
Verletzung f yaralanma 
vernähen  dikerek kapamak 
Verrenkung f çıkık 
Verschlechterung f kötüleşme 
verschlucken  genzine kaçmak 
verschreiben  ilaç yazmak 
Versicherter m sigortalı 
Versicherung f sigorta 
Versicherungskarte f sigorta kartı 
Verstand m akıl [şuur]
verstärken  güçlendirmek 

verstauchen  burkulmak 
Versteifung f kasılma 
Verstimmung f can sıkıntısı 
Verstopfung f kabızlık 
Vertigo f vertigo [genel anlamda baş 

dönmesi, denge kaybı]
Vertrag m sözleşme [mukavele]
verträglich  uyuşkan 
Vertragskündigung f sözleşme feshi 
vertrauen  güvenmek [itimat etmek]
vertrocknen  kurumak 
vertrocknet  kurumuş 
Verwandte m akraba 
Verwirrung f şaşkınlık 
Verzögerungsinsulin n geciktirmeli 

insülin 
Veterinär m veteriner 
Vibration f vibrasyon [titreşim]
viel  çok 
Vielen Dank!  çok teşekkürler 
vier  dört 
viertel  dörtte bir 
Virämie f viremi [virüslerin kana 

geçmesi]
Virgin f virjin [bakire]
Virus n virüs 
Viruserkrankung f virüs hastalığı 
Virusinfektion f virüs enfeksiyonu 
vital  vital [çok canlı]
Vitalität f vitalite 
Vitalzeichen n vital (hayati) 

göstergeler 
Vitamin n vitamin 
vitaminarm  az vitaminli 
vitaminhaltig  vitaminli 
Vitaminmangel m vitamin eksikliği 
Vollbad n tam banyo 
Völlegefühl n fazla doyma hissi 
Vollkornbrot n çavdar ekmeği 
Vollmacht f vekaletname 
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vollständig ausgefüllt  tam olarak 
doldurulmuş 

Vollwertkost f besliyici gıda 
Volumen n volüm [hacim]
Vorbereitung f hazırlık 
Vorderarm m önkol 
Vorderbein n önbacak 
Vorderhirn n önbeyin 
Vorderzähne pl ön dişler 
Vorhaut f sünnet derisi 
Vorname m ön adı 
Vorschlag m teklif [öneri]

Vorsicht f dikkat [özen]
Vorsorge f tedbir 
Vorsorgeuntersuchung f tedbir 

muayenesi 
Vorsteherdrüse f prostat 
Vorteil m avantaj [fayda]
vorteilhaft  avantajlı [faydalı]
Voruntersuchung f ön muayene 
Vorurteil n ön yargı 
Vulva f vulva [dişi dış genital organı]
Vulvakarzinom n vulva karsinomu 
Vulvitis f Vulvit [vulva iltihabı]
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Waage f terazi 
wach  uyanık 
wachsen  büyümek 
Wachstation f ayılma servisi 

[ameliyat sonrası uyanma bölümü]
Wachstum n büyüme [gelişme]
Wade f baldır 
Wadenbein n baldır kemiği 
Wadenwickel m baldır sargısı 
Wahn m kuruntu 
wahrnehmen  algılamak 
Wange f yanak 
Wangengrübchen n yanak çukuru 
Wangenknochen m elmacık kemiği 
warm  sıcak 
warm machen  ısıtmak 
Wärme f sıcak [hararet, ısı]
Wärmebehandlung f sıcaklık tedavisi 
Wärmflasche f sıcak su torbası 
Wartezimmer n bekleme odası 
Warze f siğil 
Waschbecken n lavabo 
waschen  yıkamak 
Waschraum m banyo odası 
Waschutensilien pl yıkama 

malzemesi 
Wasser n su 
Wasseransammlung f su birikintisi 
Wasserflasche f su şisesi 
Wasserstoffperoxid n hidrojen 

peroksit [oksijenli su]
Wassertemperatur f su ısısı 
Watte f pamuk 

Wattestäbchen n kulak pamuğu 
Wechselwirkung f karşılıklı tesir 
Wehen pl doğum sancıları 
weibliche Hormone pl kadın 

hormonları 
weich  yumuşak 
Weichlagerung f yumuşak yatırılış 
weinen  ağlamak 
Weißbrot n beyaz ekmek 
Weißdorn m alıç 
weiße Blutkörperchen pl akyuvarlar 
Weitsichtigkeit f yakını görememe 
Weltgesundheitsorganisation WHO f 

dünya sağlık örgütü 
Wespenstich m yaban arısının 

sokması 
Wickel m sargı 
wickeln  sarmak [dolamak]
Widerwille m zorraki 
wieder zu sich kommen  ayılmak 
Wiederbelebung f yeniden 

canlandırma 
wiegen  tartmak 
Wille m irade [arzu, istek]
willenlos  iradesiz 
willensstark  iradeli 
Wimper f kirpik
Windpocken pl suçiçeği 
Wirbel m omur 
Wirbelkanal m omurga kanalı 
Wirbelknochen m omurga kemiği 
Wirbelkörperbruch m omurga 

kırılması 
Wirbelloch n omur deliği 
Wirbelsäule f omurga [belkemiği]
wirksam  tesirli [etkili]
Wirkung f tesir [etki]
Wirkungsbereich m tesir sahası 
Wirkungsdauer f tesir süresi 

[müddeti]
Woche f haft a 
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Wochenende n haft asonu 
Wochentage pl haft a günleri 
Wohnsitz m ikametgah 
Wortfindungsstörungen pl 

konuşurken bir kelimeyi 
bulamamak 

Wucherung f ur 
Wulst m kabarık 
wund liegen  yata yata arkası açılmak 
wund sein n pişik 
Wundbehandlung f yara bakımı 
Wundbeobachtung f yaranın 

gözlemlenmesi [takibi]
Wunde f yara 
Wundfieber n yaranın yaptığı ateş 

Wundheilung f yaranın iyileşmesi 
Wundklammer f yara çengeli 
Wundrose f yılancık 
Wundsalbe f yara melhemi 
Wundschorf m yara kabuğu 
Wundspülung f yarayı temizleme 
Wundstarrkrampf m kazıklı humma 

[tetanos]
Wunsch m arzu [istek]
Würfelzucker m küp şekeri 
Wurm m solucan 
Wurst f salam 
Wurzel f kök 
Wurzelbehandlung f kök tedavisi 
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Y
Yoga n yoga 
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Z
Zahn m diş 
Zahn ziehen  diş çekmek 
Zahnabszess m diş absesi 
Zahnarzt m diş doktoru-hekimi 
Zahnbehandlung f diş tedavisi 
Zahnbein n diş kemiği 
Zahnbelag m diş pası 
Zahnbürste f diş fırçası 
Zahncreme f diş macunu 
Zähne plombieren  diş doldurmak 
Zahnfäule f diş çürüğü 
Zahnfistel f diş fi stülü 
Zahnfleisch n diş eti 
Zahnfleischentzündung f diş eti 

iltihabı 
Zahnfüllung f diş dolgusu 
Zahnheilkunde f diş hekimliği 
Zahnkaries m diş çürüğü 
Zahnklinik f diş kliniği 
Zahnkrone f diş kaplaması 
zahnlos  dişsiz 
Zahnlücke f diş arasındaki boşluk 
Zahnnerv m diş siniri 
Zahnpasta f diş macunu 
Zahnpflege f diş bakımı 
Zahnprothese n diş protezi 
Zahnpulver n diş tozu 
Zahnraspel f diş türpüsü 
Zahnschmelz m diş minesi 
Zahnschmerzen pl diş ağrısı [diş 

sancısı]
Zahnspange f dişe takılan tel 
Zahnstein m diş taşı 

Zahntechniker m diş teknisyeni 
Zahnwurzel f diş kökü 
Zahnwurzelentzündung f diş kökü 

iltihabı 
Zäpfchen n fi til 
Zecke f kene 
Zeckenbiss m kene ısırması 
Zeckenimpfung f kene aşısı 
Zeh m ayak parmağı 
Zehenknochen m ayak parmağı 

kemikleri 
zehn  on 
Zeigefinger m işaret parmağı 
Zeitschrift f dergi 
Zelle f hücre 
Zellgewebe n hücre dokusu 
Zellgewebsentzündung f hücre 

dokusu iltihaplanması 
Zellkern m hücre çekirdeği 
Zellteilung f hücre bölünmesi 
Zelluloid n selüloit 
Zellulose f selüloz 
Zellwand f hücre duvarı 
zentral  merkezi 
Zentralnervensystem n merkezi sinir 

sistemi 
Zentrum n merkez 
zerbeißen  ısırarak parçalamak 
Zerbeißkapsel f çiğneme kapsülü 
zerebral  serebral [beyin ile ilgili]
zerebrale Blutung f serebral kanama 

[beyin kanaması]
Zerebralganglion n serebral 

gangliyonu [beyin gangliyonu]
Zerebralinfarkt m serebral enfarktüsü 

[beyin enfarktüsü]
Zerebrospinalflüssigkeit f serebral 

(beyin-omurilik) sıvısı 
Zertrümmerung f parçalama 
Zervix f serviks [rahim boyunu]
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Zervixkarzinom n serviks karsinomu 
[rahim boyunu kanseri]

ziehen  çekmek 
Ziel n hedef 
Zigarette f sigara 
Ziliarmuskel m kirpiksi kas 
Zimmer n oda 
Zimmerpflege f oda bakımı 
Zink n çinko 
Zirrhose f siroz [bir organda sertleşme 

ve nedbeleşme ile karakterize 
fi bröz doku oluşumuna verilen 
isimdir. Ancak bu terim hemen 
her zaman karaciğerin görevini 
yapamamasıyla ilgili, kronik 
karaciğer iltihabı için kullanılır]

zittern  titremek 
Zubereitung f ‚yemek‘ hazırlama 
Zucker m şeker 
Zuckeraustauschstoff m yapay 

tatlandırıcı 
Zuckerfest n şeker bayramı 
zuckerkrank  şeker hastası 
Zuckerkrankheit f şeker hastalığı 

[diyabet]
zuhören  dinlemek 
zunehmen  kilo almak 

[şişmanlamak]
Zunge f dil 
Zungenbein n dil kemiği 
Zungenentzündung f dil iltihabı 
Zungenlähmung f dil felçi 

Zungenspitze f dil ucu 
zusammenbrechen  yıkılmak 

[çökmek]
Zusammenbruch m yıkılış [çökme]
Zusammensetzung f bileşim 
zusammenzucken  ürpermek 
Zustand m hal, durum, konum 
Zwangsernährung f mecburi 

beslenme 
zwei  iki 
Zweibettzimmer n iki kişilik oda 
Zwerchfell n diyafram [gögüs ve 

abdomen boşluklarını birbirinden 
ayıran ince duvar]

Zwerchfellmuskulatur f diyafram kası 
Zwergwuchs m cücelik 
Zwieback m peksimet [galeta]
Zwilling m ikiz 
Zwillingsgeburt f ikiz doğumu 
Zwischenbilanz f ara bilanço 
Zwischenmahlzeit f ara öğün 
Zwölffingerdarm m onikiparmak 

barsağı 
Zwölffingerdarmgeschwür n 

onikiparmak barsağı ülseri 
Zyankalie n potasyum siyanürü 
Zyanose f siyanoz [kanda oksijen 

azlığı sonucu cildin ve mukozaların 
mor-mavimsi bir renk alması]

Zyste f kist 
zystisch  sistik 
Zystitis f sistit [sidik torbası iltihabı]




