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A
ABERACIO (PHY)
devio disde la normala tipo
ABREAKCIO (Y - liberigreakcio,
forigreakcio) procedo por malfiksi o
de emocia stre o
ABSENCO (Foresto) (netrovita)
en psi iatrio senkonscieco,
mallonga konscimanko
ABSTINENCAJ (PHY) SINDROMOJ
simptomaro e dependulo dum abstinado
ABULIO (PHY)
nenormala stato, konsistanta en manko
de volpovo; nekapablo veni al ia vola decido
ABUZO (H)
troa uzado de alkohola oj a drogoj
ADEFAGIO (netrovita)
voremo, (vidu „bulimio“)
ADHD (netrovita)
lezo de atenteco kaj hiperaktiveco
en infana o
ADIKTOLOGIO (netrovita)
fako studanta dependecojn
ADINAMIO (H)
febleco, labileco, energiperdo
malforteco de volo
ADJUSTO (netrovita)
sociala adapti o al grupo
ADOLESKANTECO (PHY)
evolua tempo (periodo) inter pubereco
kaj adolteco (matureco)

AEROFOBIO (HY)
nenormala timo de aero
AFAZIO (PHY)
perturbo de komprenado a parolado
sen difekto de la a dopovo a parolorganoj
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AFEKTIVA BIPOLARA PERTURBO
patologia stato de humoroj
(kun deprimoj a manioj) (afekcia?)
AFEKTO
(P - afekcio = emocio, afekto = ajnigo)
eksploda kaj forte emocia respondo
(reakcio)
AFEKTO PATOLOGIA (afekcio?)
forte emocia reakcio kun mallonga
stato de senkonscio
AFEMIO (H)
silenteco, malakiro de parolado
AFILIACO (netrovita)
bezono de senta kontakto kun
aliaj homoj
AFILIATA (netrovita)
amikema
AFRODIZIAKO (PH afrodiziiga o)
medikamento por estigi ekscitecon
de la seksorganoj
AFONIE (Y)
afonio, senvo eco
AGITI ATA (agiti anta, agiti ema?)
malkvieta (maltrankvileta), ekscitita
AGITI ECO (agiti o?)
malkvieteco, forta ekscito
AGNOZIO (PHY)
perturbo de la sentuma (tu a, vida, a da)
rekono de objektoj a de formoj, ka zata
de cerba malsano
AGORAFOBIO (PHY)
nenormala timo de specifa situo en la
spaco (H aldonas: klostrofobio,
spacangoro)
AGRAFIO (PHY)
organika perturbo de la kapablo skribi
AGRAVACIO (H)
troigo de sanecaj problemoj de malsanulo
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AGRIPNIO (Y sendormeco)
netrankvila dormo
AHASVERISMO (netrovita)
morba vizio pri senmorteco
de malsanulo
AI MOFOBIO (Y fobio kontra
akra oj) nenormala timo el akraj objektoj
AKALKULIO (H akalkulio, Y
akalkuleco) nekapableco de simplaj
matematikaj operacioj
AKATIZIO (Y)
nekapableco elteni en trankvilo,
en halto de aktiveco
(H akatizo, timo eksidi)
AKCENTA PERSONO
personeco kontrasta al standarda
(norma?)
personeco (nestandarda persono)
(nenorma?)
AKOASMO (netrovita)
simpla, elementa akustika halucinaco
AKROFOBIO (HY)
nenormala timo anta alto
ALALIO (HY)
Parolnekapablo
ALEKSIO (HY)
perdo de legkapablo, nekapablo legi
ALGOLAGNIO (netrovita)
plezuro el doloro propra
ka zita al aliaj homoj (aliuloj)
ALTERACIO (P = kemia difekto)
pertrubo (difekto), lezo
ALZHEIMERMALSANO (netrovita)
unu el formo de demenco
AMBIVALENTO (HY ambivalenco)
samtempe antagone travivita senta rilato
al unu persono a objekto (a o)
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AMENCO (HY amencio)
lezo de konscio kaj orientado
AMNEZIO (PHY)
difekto a perdo de memoro
ANAMNEZO (HY)
priskribo de vivevoluado
k. evoluado de morbo
ANANKASMO (anankeismo) (H)
trudaj pensoj a agoj ligitaj
kun ankscieco
ANANKASTA PERSONO (netrovita)
persono, karakterizata precipe
per perfekcionismo kaj pedanterio
ANDROFOBIO (H)
nenormala timo anta viroj
ANETIKA (netrovita)
malmorala, en kolizio kun moralo
ANHEDONIO (netrovita)
malkapablo oji, nesenseblo travivadi
agrablajn emociojn
ANKSIECO (H)
angoro
ANKSIOLITIKOJ (netrovita)
medikamentoj por kuracado de angoro
ANORMATIVA KONDUTO
(netrovita)
teni o nerespektanta
bazajn socialajn normojn
ANOREKSIO (PHY)
senapetiteco
ANOREKSIO MENSA
psika perturbo karakterizata de manko
de apetito, nutra -rezigno k. altgranda
korpa magri o
ANOSOGNOSIO (netrovita)
falsa sento de plena sano e
mensmalsana homo,
nekapableco senti propran psikan malsanon
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ANTEROGRADA AMNEZIO
(netrovita)
perturbo de memoro (mnemo)
(ekz. post la vundi o de kapo)
ANTROPOFOBIO (HY)
nenormala timo de homoj
APATIO (PHY)
stato de spirito, kiun nenio tu as,
ekscitas a suferigas
APRAKSIO (HY)
nekapablo fari malsimplan
softan movon
APROSEKSIO (netrovita)
manko de koncentrado
parta perdo de atentemo
ARA NOFOBIO
(HY trovita nur ara noido, araknoido)
nenormala timo anta araneoj
ARTETERAPIO (netrovita)
terapio per pentrado, modelado, ktp.
RO (P)
sensa o (a da, vida k.a.), kiu anoncas
al malsanulo balda an atakon de
epilepsio a migreno
TISMO (PHY)
perturbo kaj malakiro de kontakto
kun realeco
TISMO la KANNER
evolua lezo de infanoj, manifesti as
per malbonaj socialaj interagoj
TOAKUZADO (netrovita)
sin meminkrimino
TOFOBIO (netrovita)
nenormala timo anta izoleco
TOGENA TREJNADO (netrovita)
psikoterapia metodo por psika malfiksi o
TOMATISMO (netrovita)
nela cela agado, stereotipa kinetiko
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TOMUTILADO (netrovita)
memtorturo
TOSKOPIKA HALUCINACIO
(netrovita)
malsanulo vidas en halucinacio sin mem
TOSUGESTIO (HY)
sugescio en kadro de propra konscio
AVERZIA TERAPIO (H ˜averzio)
terapio ligita kun efekto de
negativa traviva o

B
BAGATELUMO (netrovita)
malestimigo a subtaksado
de ekzistanta stato
BALBUTO (PHY balbutado)
difekto, ke oni parolas nur hakante
k. ofte ripetante la silaboj
BARBITURATOJ
(P barbitura o, H barbiturato)
dormomedikamentoj
BEHAVIORALA
(P behaviorismo, H behavioro)
teorio, la kiu psikologio konsistu el
scienca k. eksperimenta studo de la
kondutoj ekstere konstateblaj
BENZODIAZEPINOJ (P)
medikamentoj kun anksialitikaj,
sedativaj kaj hipnotikaj efektoj
BESTIOFILIO (netrovita)
libido al seksualaj kontaktoj kun bestoj
BILINGVISMO (netrovita)
dulingva eduko
BIPOLARA AFEKTIVA PERTURBO
(vd. afektiva bipolara perturbo)
(H bipolara)
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BISEKSUALITO (netrovita)
amba seksemo
BOVARISMO (netrovita)
malsanulo havas senta on,
ke li estas alia persono
BRADIFRENIO (Y)
inhibita (malfortigita) pensado
BRADIGLOSIO (netrovita)
malrapida parolado
BRADIPSIKISMO (H) (Y bradipsikio)
malrapidigita pensado,
inhibitaj mentalaj funkcioj
BRUKSISMO (Y bruksomanio)
senvola grincado de dentoj dum dormo
BULIMIO (PHY)
nenormala stato, karakterizata
de tre granda malsato (malsato de lupo)

C
CEFALEO (PH) (Y cefalalgio)
kapdoloro
CENESTETIKA (netrovita)
viscera sento
CEREBROVASKULARA
kohera kun la cerbo kaj kun liaj angioj
(PHY cerebro, PHY vaskulo, vaskula)
CIKLOFRENIO (HY)
perturbo kun cikla variado
de manio is deprimo
CIKLOTIMIO (PHY)
da ra labileco de humoro

D
DEGRADO PSIKA
malalti o de la psikaj kapabloj
(P degradi)
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DELIRANTA (PHY deliri)
rilate al la deliro
DELIRO
kvalitativa perturbo de konscio, atento,
perceptado, pensado, mnemo, organika
psi osindromo kun eksploda evoluo
DELIRO TREMETANTA
(Y tremanta deliro)
alkohola trema deliro, vd. deliro
DEMENCO (PHY)
longeda ra malkresko de mensaj kvalitoj
kaj fortecoj
DEMENCO PREKOKSA (netrovita)
anta tempa demenco
(origina nomo por skizofrenio)
DEMENCO PUGULISTIKA (netrovita)
demenco de boksuloj
DEPENDECO
Alkohola, droga a alia dependeco
DEPERSONALIZACIO (H)
(Y senpersonaleci o)
sento de fremdigo de emocioj
kaj psikaj traviva oj
DEPRAVACIO (PH) PSIKA
psika malbonigo, dekadenco
DEPRIMI (senkura igi) (PHY)
krei deprimon
DEPRIMO (PHY)
malkresko de psikaj kapabloj,
kiu estas karakterizata per tristo
DEPRIMO INVOLUA (HY involui)
deprimo ekestanta en maljuna o
DEREALIZACIO (H)
sento de senrealeco
DERMOGRAFISMO (H)
(Y dermografio)
eblo „skribi sur la ha to“, kiu
poste ru as
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DETERIORIGO (netrovita)
(vd. psika depravacio)
DIPSOMANIO (Y)
samsignifa vorto por alkoholismo
DISGRAFIO (netrovita)
evolua difekto de skribado
DISKALKULO (netrovita)
evolua difekto de matematikaj kapabloj
DISKINEZO (H) (Y diskinezio)
difekto (pertrubo) de motora kapablo
DISLALIO (Y)
evolua difekto de elparolo
DISLEKSIO (legastenio, bradileksio ) (Y)
specifa evola difekto de legado
DISMORFOFOBIO (Y)
forta sento de memmalbeleco
(propra malbeleco )
DISPARE NIO (Y)
neagrablaj kaj doloraj sentoj
de virino dum koito
DISTIMIO (Y)
da ra lezo de humoro
DROGODEPENDENCO
dependenco je la drogoj
DROMOMANIO (poriomanio) (HY)
patologia voja emo

E
EDUKADO (P)
edukiteco
EGO (netrovita)
Egoo
OLALIO (P) (HY ekolalio)
malsanulo da re ripetas vortojn,
kiuj eldiris alia persóno
EJAKULADO PREKOKS
tro frua el pruco de ejakula o
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EKOMATISMO (netrovita)
patologia imitado de agado,
kiu faras alia persóno

dibo

EKSCESO (P)
o, deflanki o el limoj

EKSCITIGENZO (Y)
eksciti o, incito
EKSHA SCIO (netrovita)
ellaci o (senforti o)
EKSHIBICIISMO (PH ekshibicio)
seksa anomalio – nudigo de seksa
organo anta virinoj k. infanoj
EKSPANSIEMA HUMORO
superigita humoro (PH ekspansio)
EKSPERTIZO (P)
eksperta o, referenco (bontrovo)
EKSPLOATO (netrovita)
ekspluatado, misuzo
EKSPLOSIVA (netrovita)
ekplodema
EKSTAZO (PH)
ekstrema entuziasmo, stato, kiam estas
malaltigita (reduktita) percepto
de irka a mondo
EKSTRAPOTENCA VIZIO (netrovita)
malsanulo estas plene konvinkita,
ke li havas eksterordinarajn kaj abnormajn
intelekton k. kapablecojn
EKZALTO (P ekzalti o)
ega entuziasmo (ekzalti o),
plibonigita (superigita) humoro, vivigo
EKZOGENA (PHY)
ekstera, de ekstera deveno
ELEKTIVA MUTECO
muteco nur en konkretaj
situacioj
EMULATORA VIZIO (netrovita)
patologa konvinkiteco, ke vivkunulo de malsanulo estas da re perfidema
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ENDOGENA (PHY)
interna, kondi ita biologie
ENKOPRESO (H) (Y enkoprezo)
nevola, spontana fekado
ENTUSIASMO (P)
elano, ekzalto por io
ENUREZO (PHY)
nevola, spontana urinado
EPI-KARAKTERO (netrovita)
kolera karaktero
EREKTEBLA DISFUNKCIO (netrovita)
( lat. Impotencia coeundi)
perturbo de erekti o de peniso
ERETISMA (PHY)
malkvieta, hiperagema, hiperaktiva
ERE TOFOBIO (netrovita)
nenormala timo (timosento) anta ru

o

ERGOTERAPIO (netrovita)
terapio per laboro (laborterapio)
EROTOMANIO (HY)
enorma, supermezura seksa sopirado
EROTOMANIA VIZIO
malsanulo estas konvinkita, ke li
estas amata de fama k. eminenta persono
FORIO
pligrandigita, oviala humoro
TIMIO (H)
normala humoro

F
FALOPLETISMOGRAFIO (netrovita)
te niko por detekto de seksaj
aberacioj e la viroj
(Y iujn phall-vortojn tradukas kielpenis-vortoj)
FALSA IDEO
vizio
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FANTOMA DOLORO
impreso de kliento, kiu sentas doloron
en amputita korpomembro
FANTOSMIO (netrovita)
olfakta (flara) halucino
FASCINADO
ravi o, atento, blindigo
FENOMENO
evento, apera o
FETA ALKOHOLA SINDROMO (FAS)
handikapoj de naskito en kunteksto
kun alkoholuzo de gravedulino
FETI ISMO
seksa orientado al iu el la partoj
de korpo a al iu objekto
FIKCIO
elpenso, ajno
FIZIOGNOMIO
viza esprimo, aspekto, simileco
(P fizionomio, fiziognomiko,
H fiziognomio, fizionomio, Y fiziognomiko)
FLEGMA
indiferenta, apatia
FLEGMULO
indiferenta homo (apatiulo)
kun stabila psi a ekvilibro
FLEKSEBLO
elasteco
FOBIO (PHY)
nenormala timo anta certa okazo
objekto
FOBOFOBIO (HY)
nenormala timo anta timo
FOLI A DE (france: Folie á deux)
patologiajn supozojn kaj viziojn
de mensmalsanulo akceptadas
lia sana kunhejmulo (Y duopa frenezeco)
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FONOFOBIO (Y)
netoleremo de bruo a timo
anta tono ( e migreno)
FONOMANIO
patologia avido murdi
(Y fonomanio, amoko, murdomanio)
FORENZA (netrovita)
ju a
FOTOFOBIO (HY)
netoleremo de lumo a
nenormala timo anta lumo
FOTOTERAPIO (PHY)
terapio per lumo ( e deprimo)
FRAGILECO
subtileco
FRAPANTA
okulfrapa
FRENEZA STATO
stato de forta (intensa) emocii o,
entuziasmo
FRIGIDECO
seksa impasibileco (inerteco),
malafrodizio
FRONTALA (PY)
frunta
(PIV: situanta en vertikala ebeno
perpendikla la vertikala simetria ebeno)
FROTULECO (netrovita)
seksa devio - kliento ser as frotadon
pri virino (en publika veturilo kpt.)
(la Vikipedio: frotteurism angle,
frotismo hispane, froterizm ruse ktp.,
en Wikitrans froti emo)
FRUSTRACIO (P frustracio, frustri o,
frustriteco, frustrateco)
stato de disrevi o, kiam kliento
ne atingis sian celon
FRUSTRA TOLERANCO
kapablo (fakulto) sukcese kontra stari
(rezisti) al stre o (suspenso) k. al konfliktoj
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G
GAMACISMO (Y)
difektita prononcmaniero de la sono “g“
GAMBLERULO (netrovita)
kliento dependa je la ludma ino
(Vikipedio: patologische Spiele,
jeu patologique, problem gamling,
ludopatía)
GANSER SINDROMO ( Vikipedio )
estas karakterizita per absurdaj a
mal ustaj respondoj al demandoj a
per fari ion mal uste
GINOFOBIO (Y ginefobio)
nenormala timo anta virinoj
GLOBUSA SIMPTOMO (netrovita)
sento de fremda partiklo en faringo
(angle: globus symptom)
GNOSEOLOGIO (noetiko) (netrovita)
scienco pri ekkonado, ekkonteorio
(PIV: gnozo = gnostiko)
GRAFOMANIO (Y)
patologia avido skribi (skribavido)
GRAFOSPASMO (HY)
nekapablo skribi pro
muskola spasmo de mano

H
HALO EFEKTO (netrovita)
influi o per unua impreso
(en aliaj lingvoj: haló efekt, Halo-Effekt,
Hallo efect, Effet de halo)
HALUCINO (PHY)
falsa, malvera sensa o, fantasmagorio,
mira o
HALUCINOGENOJ (HY)
substancoj, kiuj kreas halucinojn
HALUCINOZO (PHY)
halucinoj, kiuj ekestas surbaze de malsani o de cerbo
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HEBEFILIO (netrovita)
seksa orienti o al adoleskantoj
HEBEFRENIO (PHY)
psikozo ekestinta en juna o
HEDONA (netrovita)
voluptavida - avida
(P hedonismo, hedonisto,
H hedonismo, Y hedonofobio)
HEKTIKA (PHY)
eksploda, kun entuziasmo laboranta
HEMATOFOBIO (netrovita)
nenormala timo anta sango
(sangofobio)
HEMIKRANIO (Y)
duonkapa doloro
HEREDITARA (netrovita)
denaska
HETERONOMA (netrovita)
nememstara, dependa
(P heteronomio)
HETEROSEKSUALITO (netrovita)
normala seksorienti o
HIPAGEMECO (hipoaktivito)
(netrovita)
malaltiga aktivo (ekz. e deprimo)
HIPERAGEMECO (hiperaktivito)
(netrovita) altiga aktivo (ekz. e manio)
HIPERBULIO (netrovita)
altigita volo, altigita rezoluteco
HIPERHIDROZO (Y)
pligrandigita viteco
HIPERMIMIO (Y)
altigita mienludo
HIPERSEKSUALITO (netrovita)
altigita seksaktiveco

17

HIPERSENSIVA (netrovita)
supermezure sentema, trosentema
(Y hipersensiveco, hipersensivigi)
HIPNAGOGIO (netrovita)
stato de konscio anta anta dormon
(Y hipnagogo, hipnagoga)
HIPNOTIKOJ (H)
dormigaj drogoj (dormigenzo, narkota o)
(Y hipnota, hipnotismo, hipnotisto)
HIPNOZO (netrovita)
stato de konscio, kiu estas an ita
per sugestio
(Y hipnoto)
HIPOAKTIVECO (netrovita)
malalti o (malplii o), malforti o
de aktiveco
HIPOBULIO (netrovita)
malfortigita volo
HIPOKONDRIO (Y)
pligrandigita timo anta morboj
HIPOMANIO (netrovita)
gajeco kaj e forio de modera grado,
pli malgrava nivelo (kvanto)
de humoro ol i estas e manio
HIPOMIENLUDO (netrovita)
malaltigitaj mimikaj manifesti oj
HIPOMNEZIO (Y)
reduktita forteco de memoro
HIPOPROSEKSIO (netrovita)
malaltigita forteco de volo,
reduktita atentemo
HIPSOFOBIO (Y)
nenormala timo anta altoj
HISTERIO (pitiatismo) (PHY)
(vd. histriona perturbo)
HISTRIONA PERTURBO
perturbo de personeco kun teatreco, nestabila emotiveco, sugestiebleco
kaj kun tendenco esti en centro de atentemo
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HOMICIDO (netrovita)
murdo de homo
(Y hom-mortigo)
HOMOSEKSUALITO (netrovita)
da ra seksorienti o al sama sekso,
seksemo al sama sekso
(Y homoseksuala, samseksama)
HOSPITALISMO (netrovita)
psika simptomaro kiel sekvo de
longtempa restado en hospitalo,
patologiaj sekvoj de longtempa
restado de kliento en sanitara a
eduka institucio
HOSTILA (H)
malamika
HOSTILECO
malamikeco, kolereco
HOTENTOTISMO (netrovita)
grava formo de parola perturbo
(P hotentoto)

I
IATROGENA (HY)
de kuracisto indukita (enkondukita ?)
IDIOGNOZIO (netrovita)
ekkonado de mensaj funkcioj
IDIOTECO (PH)
mentala malfrueco kun IQ
en amplekso de 0 - 30 poentoj,
la plej alta grando de oligofrenio
IDIOSINKRAZIO (PHY)
hipersensitiveco
(ekz. netoleremo de konkreta sono)
ILUZIO (PHY)
ajna o, imero (mistifika)
percepto (sensaco),
malvera percepto,
kiu ne estas identa kun halucino
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IMAGA (P)
malreala, elpensita
IMBECILECO (PH)
mentala malfrueco kun IQ
en amplekso de 30 - 50 poentoj,
meza grando de oligofrenio
IMPOTENTECO (PHY)
seksa nekapableco a malfekundeco
IMPULSECO (netrovita)
emeco agi subite kaj sen pripensemo
(P impulsi ema)
IMPUNITIVITO (netrovita)
malpezigo de kulpo a de situacia signifo
INADAPTEBLECO (netrovita)
malaltigita (malgrandigita) kapablo
nekapablo de adapti o
INCESTO (PHY)
seksa kontakto inter geparencoj
INCIPIENTA (netrovita)
komencanta (ekz. malsano)
(H incipiento arta prizorganto)
INERTECO (PHY)
torporeco, pigra indiferenteco
INDUKITA (netrovita)
elvokita per interagado
(P induki elektre a magnete eksciti;
Y induce induki)
INFANECA
infana, infaneca, evolue neprogresinta,
nematura
INFA STA (H)
malfavora stato, malbona prognozo
INFERENCO (P)
opinio (konkludo)
INHIBITA (PY)
malintensigita, pasiva
(PHY inhibi, inhibicii)
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INKOHERENTA PENSADO
seninterligita pensado
(H inkoherenco, nekohereco)
INKONTINENCO (H)
nekapablo reteni (urino, emocio)
INKONTINENCO AFEKTA
nekapablo (insuficienco) direkti
emociojn kaj afektojn
INKUBO (PY)
horora, terura nokta son o
INSOMNIO (HY)
sendormo, sendormeco
INSTABILITO (netrovita)
malstabileco (labileco), maltrankvileco
(Y nestabileco)
INSUFICIENCO (PHY)
nesufi eco, febleco, aktivada nesufi eco
INTENCO (P)
celo ( memmortiga intenco )
INTERPERSONA
interhoma
INTERSEKSUALECO
hipokritema sekso
INTOLERECO (H) (HY netolereco)
netolerateco, netolereco
INTOKSITO (netrovita)
veni o (toksi o)
(H intoksi o, prefere toksi o,
Y toksi o)
INTOPUNITIVITO (netrovita)
sinkulpiganta, ser anta kulpon
en si mem
INTROJEKTO (netrovita)
adopto de fremdaj opinioj, de motivoj
(Y introjection - internigo)
INTROSPEKTO (PY)
sinobservo
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INTROVERTA TIPO (netrovita)
tipo de personeco retrospektiva
al sia propra interna psika mondo
(P introvertita, H introvertito,
Y introverto, introverti)
INVENTORA VIZIO (netrovita)
patologia konvinkiteco, ke malsanulo
estas fama inventisto
INVOLUA DEPRIMO
endogena deprimo ekestanta en
maljuno, aflikti o, mal ojo, kiu
unuafoje manifesti is dum tempo
de maljuni o
INVOLUO (HY involuo, malkresko)
maljuni o, sekvencaj an oj restriktantaj
aktivecon (efikeco) de kliento
en la tuta ia somatopsika unueco
IPSACO
memmasturbado, onanio, masturbo
(H ipsacio)
IQ (Vikipedio - intelekta kvociento)
mensa kvociento – cifereca prezento
de skalo de intelekto

J
JAKTADO DE KAPO
stereotipaj kaj ritmaj movadoj
(ekz. movadoj per kapo dum dormo)
(Y aktacio)

K
KANCEROFOBIO (a karcinofobio)
nenormala timo anta kancero
(Y kancerofobio)
KANDA LISMO (netrovita)
seksa devio – partnero travivas volupton,
kiam li montras sian nudan partnerinon
anta fremdaj viroj (en aliaj lingvoj:
kandaulismus, candaulism, kandaulezizm)
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KANNER-INFANTILA A TISMO
(vd. a tismo la Kanner)
KARAKTERO (PH)
kompleto de relative stabilaj ecoj de kliento
KARAKTEROPATIO (netrovita)
difekto de karaktero
KATALEPSIO (PHY)
patologia stupora stato (lat. Flexibilitas
cerea), rigideco (letargio, katalepsio)
KATARZO (Y)
klarigo, malfiksi o dum psikoterapio,
purigo (ordalo), malstre igo
(mildigo de stre o)
KATATIMIO (H)
pensado, kiu estas direktata per propra
deziro, propra sopiro a ideo
KATATONIO (PH)
motoraj (movi aj) anomalioj ka zitaj
de psika stato a malsano
KLA STROFOBIO (HY)
nenormala timo anta malgranda,
fermita ejo (anka klostrofobio)
KLEPTOMANIO (PHY)
patologia tendenco teli (ofte nur eta ojn),
telmalsano, telemo
KOGNA (P) (H kognitiva)
rilata al penzado, memoro, orientado
KOGNAJ PROCESOJ
perceptado, memorkapablo (mnemo),
imagokapablo (imagopovo), pensado
KOGNI O (netrovita)
ekscio
KOGNITIV-BEHAVIORALA TERAPIO
psikoterapia sistemo, direktiva terapio
kun ekzercado de konduto (netrovita)
KOHERA (PH) PENSADO
koneksa (kontinua) pensado
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KOLERIKULO (P)
tipo de temperamento kun impetaj reakcioj
(respondoj) pro subsojlaj stimuloj,
impulsi ema karaktero
KOMATO (PHY)
úplná porucha v domí
KOMPLIANCO (H)
volonteco de malsanulo kunlabori
kun kuracisto
KOMPULSECO (netrovita)
obsedanta agado (P kompulsi - igi,
ke iu efektive plenumu devon)
KONFABULADO (H)
elpensita rakontado, fiktiva respondo,
fikcia okaza o
KONFLIKTOGENA (netrovita)
elvokanta (ka zanta, estiganta) konfliktojn,
ka zanto de la konfliktoj (disputoj)
KONGENITALA (H)
denaska
KONTRA SOCIA PERTURBO
DE PERSONECO
homo kun senskrupula, senkora
kaj kontra socia konduito
an

KONVERSO (netrovita)
o de psika stato a psika konflikto
en somatajn signojn
(P konversi = konversacii;
konverti = an i)

KOPROLALIO (P)
enorma uzado de nedecaj, vulgaraj vortoj,
tendenco elparoli vulgarajn vortojn,
obsedanta bezono de vulgara esprimado
KSENOFILIO (netrovita)
tre granda amo al io, kio estas aligenta
kaj eksterlanda
KSENOFOBIO (PHY)
malo de ksenofilio
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KVERELULO
por iama (konstanta) malfaciliganto (kverulanto, plendanto)
(P kvereli, kverelema, Krause kverelulo)
KVERULANTO (netrovita)
psikopatia personeco kiu naskadas
disputojn kaj ju agadojn
(Y plendema, Krause grumblulo)

L
LACRIMA (netrovita)
plorema
LAKONISMO (P)
koncizo dum parolado (a lakoneco)
LAKTADA PSIKOZO (H)
psikaj perturboj dum postaku a tempo
LALOFOBIO (netrovita)
nenormala timo anta parolado
(Y laliofobio - timo kontra interparolo)
LARVITA DEPRIMO (netrovita)
ekstertipa deprimo, „deprimo sen deprimo“,
kun pli da somataj simptomoj
ol da psikaj simptomoj
(Y larvaceous = larva, maskita, latenta)
LEPTOSOMA TIPO (netrovita)
svelta, astenia homo
(Y leptosomatic = maldika, malgrasa hoo)
LETARGIO (PHY)
entuta inerteco, torporo
LEZO (PHY)
pertrubo (difekto)
LIBIDO (PHY)
seksa sopirado kaj ia intenso
LIKANTROPIO (netrovita)
erara ideo, malsanulo estas konvinkita,
ke li estas lupo a lupfantomo
LOGOFOBIO (netrovita)
nenormala timo (fobio) anta parolado
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LOGOREO (HY)
nenormala, vanta babilegemo,
nenorma produktado de vortoj,
„lakso de vortoj“
LUCIDA (PH) KONSCIO
klara, serena konscio (a lucideco)

M
MALADAPTO (netrovita)
nesufi a formo de adapti o
MANIO (PHY)
mensa pertrubo kun manifestadoj
de altigita aktiveco
MANIODEPRIMA PSIKOZO
grava mensa malsani o, alternado
de manio kaj de depresio
(H mania-depresia psikozo,
Y mania-deprima, ciklotomia)
MEGALOMANIO (PHY)
falsa ideo (erara ideo) pri propra fameco
kaj escepteco (eksterordinareco)
MELANKOLIO (PHY)
tipo de temperamento kun grava agado
kaj timemo (sin enemo)
MENSA ANOREKSIO
( v. Anoreksio mensa)
MENTALA MALFRUECO ( retardo) (H)
malaltigitaj intelektaj kapabloj
(Y mental = mensa)
MIKROPSIO (HY)
patologia vidado de objektoj en
malgrandigitaj formatoj
MISOFOBIO (H)
obsedanta timo anta malpureco
MISOIATRIO (netrovita)
mal ato, averzio kontra kuracistoj
MISOPEDIO (netrovita)
malamo kaj patologia antipatio al infanoj
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MITOMANIO ( pse dologio fantastika)
patologia elpensado de nerealaj okaza oj
(netrovita)
MNESTIKA (netrovita)
mnema
MONOFOBIO (PHY)
nenormala timo esti sole
MOROZA (P)
malafabla, atrabila (?)
MUTISMO (H)
perdo de parolado kaj de vo o

N
NARCISMA (H)
enami inta al si mem
(PY narcisisma)
NARCISMO (H)
admiro al si mem, memamo
(PY narcisismo)
NARKOANALIZO (PY)
psikiatria diagnozado de malsanulo
post aplikado de medikamentoj,
kiuj malvastigas la konscion
NARKOLEPSIO (PY)
senavizaj atakoj de dormoj dum tago,
nekontra stareblaj atakoj de dormo
NARKOMANIO (Y)
drogodependo, patologia kutimi o al
toksaj substancoj (patologia toksikdependo)
NARKOTIKOJ (netrovita)
medikamentoj, kiuj estigas drogodependon
(P narkota o, narkotika o)
NEGATIVISMO (PHY)
kondutado kun antipatio kontra alvokoj
kaj kun opono kontra ordonoj
NEKROFILIO (PH)
seksa kontenti o per kadavro
(Y nekrofileco)

27

NEKROFOBIO (HY)
nenormala timo anta mortintoj
NEOLOGISMO (PHY)
nova frazfiguro, novformo en parolo
( a neologismo)
NERVOZULO
homo kun ne rozo
(PHY nervoza)
NE RASTENIO (PHY)
ne rozo, kie estas senapetiteco (anoreksio),
doloroj de kapo, sendormemo (insomnio),
pligrandigita laceco, simptomaro de psikaj
k. somataj de malfortecoj
NE ROCIRKULA ASTENIO (H)
subjektivaj perturboj en areo de koro
k. en sanga cirkulado sen objektiva
trovo de morbo
NE ROTIZADO (Y)
procesoj, kiuj kondukas al esti o de ne rozo
NE ROZO (PHY)
funkcia pertrubo de nerva sistemo,
kie estas simptomoj somataj kaj psi aj
(malkoncentri o, timoj k.a.), funkciaj, psikaj
perturboj sen objektiva trovo sur la cerbo
NIKOTINISMO (PH)
tabakismo, nikotinodependeco,
kutimi o al nikotino
NIKTOFOBIO (netrovita)
nenormala timo anta mallumo
NIMFOMANIO (H)
pligrandigita seksavido
k. aktivo de virinoj
NOOTROPIKOJ (netrovita)
medikamentoj plibonigantaj
funkciadon de cerbo kaj
ia metabolismo
NORMOTIMIO (netrovita)
psika stadio kun normala humoro
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NOSOFILIO (netrovita)
pozitiva rilato al malsano, ar la malsano
donas al la kliento avanta ojn
NOSOFOBIO (netrovita)
nenormala timo anta malsano
NOSTALGIO (PHY)
sopiro pri io

O
OBNUBILACIO (H)
pertrubo de konscio
OBSEDANTA (P)
altrudema
OBSEDANTA PENSO
trudema, sen esema penso,
kiu da re revenas
OBSEDO (PHY)
altrudemeco
OBSESIVKOMPULSIA (netrovita)
altrudemaj pensoj kaj agadoj
(Y obsessive-compulsive
= obseda-deviga)
ODOROFOBIO (osmofobio)
(netrovita)
nenormala timo de fiodoro
OLIGOFRENIO
mentala difekto, malfrueco,
densaka mensa malforteco
ONANISMO (PH)
troa onanado, onanemo
ONEIRISMO (H)
dumtaga son ado
(Y parencaj esprimoj: oneirologio,
oneirofrenio, oneiroskopio)
ONIKOFAGIO (HY)
irka ron ado de ungoj
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ONIKOTILOMANIO (Y)
simultana ron o de ungoj
k. el irado de haroj
ONOMATOLALIO (netrovita)
devigo ripetadi konkretajn vortojn
(Y parencaj esprimoj: onomatomanio,
onomatofobio, onomatopoezo)
ONTOGENEZO (PHY)
scienco pri evoluo de individuo
ORGASMO (PHY)
seksa kulmino
ORIGINARA FALSA IDEO
(netrovita)
patologia konvinko, ke malsanulo havas
ekscelencan k. majestan genezon
(ke li estas filo de re o)
OSMOFOBIO
(vd. odorofobio)
(Y osmophobia = olfaktofobio, tamen
parencaj: osmologio, osmometro,
osmoreguliga, osmoterapio)

P
PALIMPSESTO (netrovita)
elfalo de memoro en ebrieco
(P palimpsesto = pergamena
manuskripto sur forskrapita
malnova teksto)
PANIKA PERTURBO (netrovita)
eksploda atako de granda anksieco
da ranta kelke da sekundoj a minutoj
PARAFILIO (netrovita)
perturbo de seksa prefero
PARAFRENIO (H)
psika malsano kun komplika sistemo
de falsaj ideoj
PARAMNEZIO (H)
misaj (misprezentitaj) rememoroj,
memoriluzioj (Y paramnezo)
PARANOJO (PY)
psikozo, mensa malsano kun falsaj ideoj
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PARANOJA PERTURBO
DE PERSONECO
perturbo de personeco, kiu estas
suspektema
PARANOJA TENDENCO
supermezura suspektemo
PARASUICIDO (netrovita)
memmortiga provo, kiu ne fini is
per morto
PAROREKSIO (Y)
perversa man avido al a oj,
kiujn ne eblas konsumi
PAROKSISMO (PY)
atako (afekcio, ikto)
PATOFILIO (netrovita)
pla o en malsano
PATRICIDIO
murdo de patro
(Y patricido, patrocido)
PATOLOGIA LUDADO
dependeco je la hazardaj ludoj
k. luda tomatoj
PAVORO NOKTA
nokta teruro e infanoj
(Y pavor nocturnus = nokta teruro)
PEDOFILIO (HY)
seksavido al infanoj
(Y pedofilio, pedofileco)
PEDOPSIKIATRIO (netrovita)
fako de psikiatrio por infanoj
PERCEPTADO
sensa o
PERFEKCIONISMO (netrovita)
strebo pri perfekteco
(P perfektisto, Y perfektismo)
PERSEKUTA FALSA IDEO
patologia konvinko (falsa k. nerefutebla),
ke malsanulo estas persekutata
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PERSEKUTA SINDROMO
falsa ideo de pelado (perskuto)
PERSEVERACIO (H)
alglui o (ekz. da ra ripetado de vortoj)
(Y perseveration = persistado)
PERSONECO
komplekso de ecoj, kapabloj k.
fakultoj (talentoj) de individuo
PERVERSIO (PHY)
seksa devio
PIROFOBIO (netrovita)
nenormala timo anta fajro a incendio
(Y pyrophobia = nenormala timo
de fajro a incendio)
PIROMANIO (H)
patologia deziro fari incendion
(Y pyromania = deziro fari incendion)
PITIATA (PH)
konduto en kadro de histerio
(P pitiata = resanigebla per la persvado)
PLEONASMO
palavremo (babilemego)
(P pleonasmo = senintenca erara uzo
de la sama frazfiguro;
Y pleonasm = eksceseco)
PORIOMANIO (HY)
patologia impulsema migremo
(vd. frenolepsio),
obsedanta bezono al fu oj el la hejmo
institucioj (establa oj)
PORNOSKOPISMO (netrovita)
patologia seksa scivoleco
(tamen porno, pornografo, pornolagnio)
POSTTRA MA STRESA PERTURBO
psika perturbo – tarda reakcio je la
granda stresa okaza o
PRENATALA (netrovita)
anta naski o, anta aku a (prenaska)
(Y prenatal = anta naska)
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PROMISKUO
sendisciplina seksa kontakto (sekskuni o)
(Vikipedio promiskueco)
PSE DODEBILECO
pse da debileco, manifesti o de
sociala neprogresinteco
(HY pse dodemenco)
PSEUDODEMENCE
pse da demenco
stato simila al demenco
PSE DOHALUCINO (netrovita)
pse daj halucinacioj (tre vivantaj imagoj)
PSE DOILUZIO
pse da iluzio, malsanulo scias,
ke i ne estas la realeco
PSE DOLOGIO FANTASTIKA
(netrovita) (vd. mitomanio)
PSE DOPSIKOPATIO (netrovita)
stato, kiu estas simila al psikopatio,
sed ekestas per influoj de eksteraj
okaza oj
PSIKA DEGRADO
malalti o de la psikaj kapabloj
PSIKASTENIO (H)
tipo de ne rozo
PSIKASTENIA PERSONECO
perturbo de personeco kun
ne rozaj trajtoj
PSIKOANALIZO
psikologia teorio k. terapia metodo
PSIKODRAMO (HY)
psikoterapia metodo, kiu uzadas
ludadojn de diversaj roloj
PSIKOFARMAKOJ (netrovita)
medikamentoj en fakosfero psikiatrio
PSIKOGENA (netrovita)
el psika deveno, psike elvokiva,
el psika kauzo (Y psikogenezo)

33

PSIKOGIMNASTIKO
psikoterapia metodo, kiu uzas
korpan ekzercadon
PSIKOPATIO (H)
psika malnormeco, kiu estas
konsista parto de homa personeco,
forte disharmonie evoluinta
(disvolvita) personeco
PSIKOSOMATA (HY)
rilata samtempe al somata
kaj psika (mensa) flankoj
de la kliento
PSIKOTERAPIO (HY)
terapia metodo, kiu uzas diversajn
psikologiajn rimedojn
(interparolo, sugestio, hipnoto)
PSIKOZO (PHY)
grava psika malsano kun difektoj
de percepto, pensado, agado
k. travivado
PUERILISMO (H)
infaneca kondutado
e plenkreskulo

R
RAPTO (H)
subita (eksploda) kaj nekutime
forta motora manifesti o
(Y raptus = paroksismo)
REAKTIVA STATO (netrovita)
psika perturbo (ekz. deprimo) ekesta sur
la bazo de streso a sur la bazo
de malagrablaj traviva oj
RECIDIVO (PHY)
reveno de resanigita pertrubo a malsano,
remalsani o
REGRESIO (malprogreso) (PHY)
inhibicio, regreso, retroira procedo
RELAKSO (HY)
malfiksi o de psika k. somata tensioj,
malfiksi o (malstre igo), terapio de rilaksado (P rilakso)
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REMISIO (remito) (PHY)
pliboni o de malsano
RESENTIMENTO
sento de maljusta o, de rankoro (malamo)
RESOCIALIGO
readaptado de individuo
en normalan societon
RETROGRADA AMNEZIO
memormanko anta tra mata
lezo de kapo
ROTACISMO (netrovita)
difekti o de prononcado de la litero „r“
ROTACISMO BOHEMIKA
difekti oj de prononcado de la litero „ “

S
SADOMASOKISMO (algolagnio) (Y)
seksa devio, volupto eliras el interrilato
de psika a korpa perforto k. doloro a
SANGVINULO
tipo de aktiva k. trankvila homo
(PHY sangvina)
SEDATIVOJ
medikamentoj kontra anksiecoj
kaj kontra psika stre o
SEKSA DEVIO
malsimila orientado de seksa aktivo
SEKSA DISFUNKCIO
perturbo de seksaj kapablecoj
(Y disfunkcio)
SENSITIVA
vunda, perceptema
(P sensitivo)
SENTIMENTO (P)
emocio, kiu enhavas intelektan
komponenton
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SIDERODROMOFOBIO (HY)
nenormala timo anta trajnveturo
SIMPTOMO
signo de malsano
SIMULADO
ajnigo de malsano
SINDROMO
simptomaro
SINDROMO LA MÜNCHHAUSEN
intenca ajnigado de malsanoj
(„hospitala vagabondo“)
SINDROMO LA TOURETT
perturbo kun eksplodaj, fortaj
kontrahi oj de muskoloj en viza o,
kiuj gvidas vo ajn esprimojn k. sonojn
SITOFOBIO (HY)
nenormala timo anta man ado,
rifuzo de man ado
SKIZOAFEKTIVA (netrovita)
psika malsano kun simptomoj de
skizofrenio k. kun simptomo de
afektiva perturbo
SKIZOFORMA (netrovita)
simila al skizofrenio
SKIZOFRENIO (P)
grava psika malsano kun difektoj
de percepto, pensado, agado,
travivado k. kun disintegrado
de personeco
SKIZOFRENIO HEBEFRENA
(juvenila)
skizofrenio en infana k. juna a o
SKIZOFRENIO KATATONIA
skizofrenio kun domineco de
psikomotorikaj k. katatoniaj simptomoj.
Esti as stuporo, negativismo, rigideco
SKIZOFRENIO PARANOJA
skizofrenio kun dominecoj de
paranojaj simptomoj, kun falsaj ideoj
k. halucinoj
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SKIZOFRENIO SIMPLEKSA
skizofrenio kun iom-post-ioma disfalo
de personeco. Esti as perdo de interesoj
k. iniciativoj
SKIZOIDA (PHY) PERTURBO
DE PERSONECO
da ra tipo de karaktero (perturbo
de personeco) kun supermezura
introverto
SKIZOIDA TENDENCO
vantema filozofumado
SKIZOTIMIO (H)
tipo de skizoida homo
SKOTOFILIO (H)
emo vivi en malhela medio
(P niktofilio)
SKOTOFOBIO (H)
nenormala timo anta mallumo
(Y niktofobio)
SOCIALA AFERO
okazo, kiu estas pli sociala ol medicina
SOCIOPATIO (Y)
kontra socialeco
SOMATOFORMA PERTURBO
(netrovita)
psikaj plendoj, kiuj havas somatajn
simptomojn, sed sen objektivaj
simptomoj de malsanoj
SOMATOGENA (Y)
havanta genezon en organismo, en cerbo
SOMNAMBULISMO (noktambuleco)
(PH) lunetika tranco, perturbo de dormo,
kiu estas simila al hipnota dormo
(Y somnambuleco)
SOMNILOGIO (netrovita)
dormoparolo
SOMNOLENCO (netrovita)
duondorma stato (H somnolo, somnolemo)
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SOPORO
senkonscio kun simptomoj de dormo
STEREOTIPIO
mekanikaj k. stereotipaj ripetadoj de
mimikaj a vortaj esprimoj
(P stereotipo)
STRESO (PHY)
enorma, troa pezo sur la psikon de kliento,
pezo, impeto, atako, premado sur la psion
STUPORO
patologia nemovebleco, patologia stato,
malsanulo persistas en rigida,
kontra natura pozici
SUGESTIEBLECO (Y)
psike facila influeblo
(PH sugestiebla)
SUGESTIO (PHY)
parola influado de penso k. imagado
SUICIDO (PHY)
memmortigo

T
TA IPSI ISMO
akcelita psi a aktivo
TANATOFOBIO (H)
nenormala timo anta morto
TOKSIKOFOBIO
nenormala timo anta toksi o
(Y toxicophobia = toksinofobio)
TOKSIKOMANIO (H)
toksa dependo je la nealkoholaj drogoj
TOPOFOBIO (HY)
nenormala timo anta konkretaj lokoj
TORPIDA (H)
katalepsia, rigida, malrapida, pasiva
(Y torpora)
TRANCO (PY)
stato kiel hipnota stato
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TREMO (netrovita)
nenormala timo anta publiko
(aliaj vortaroj: anta sceneja timo,
kulisotimo, publikotimo)
TREMORO (netrovita)
vibro, trepidado de manoj
(Y tremor - tremo)
TRI OTILOMANIO
patologia el iro de haroj
(Y trikotilomanio)

V
VANDALISMO (P)
senskrupula ruinigo
VEGETATIVA
a tonoma nerva sistemo
VENEROFOBIO (netrovita)
nenormala timo anta seksmalsano
(H venerea malsano,
Y fobio kontra venerea malsano)
VERBALISMO (netrovita)
palavremo, eksceseco
(Y verbomanio, morbeca babilemo)
VIZIO (PH)
viva imagado (falsa ideo)

Z
ZOOFOBIO (HY)
nenormala timo anta bestoj
ZOOMANIO (Y)
supermezure granda amo
kaj teni o al bestoj
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