
ןושלה דעו תולועהמ 

האופר--יחנומ תמישר 

ינינעל הדעוה ידיב הדבוח ןלהל תמסרפתמה םייאופרה םייוטיבה תמישר 

םילשוריב האופרה ןושל 

דומי לע ונעדוה 412 ימע /ז ךדכ ,"וננושלב םסרפתנש דעוה ח"ודב 

האופדה-יחגומל יממעו ישומש ןולמ ןיכהל הילע לטוהש ,האופרה יחנומל הדעו 

וז הדעו .ירבעה רובצה קקזנ םהל רשאו ,םייאופרה תודסומב רתויב םירוגשה 

.ו"צדת תנשב תומוהמה ץורפ םע התלחתהל ךומס התדובע תא הקיספה 

םייוניש ולח םיתניבש אלא ,הדעוה תלועפ השדוח ח"צרת תנש 'ב רדאב 

הליבקמ הדעו ביבאילתב תדבוע תימלשוריה הדעוה דבלמ .הבכרהב םירכינ 

؛ןושלה דעו ירבחמ םינש הילא וחפסנש ,תירבעה תיאופרה תורדתסהה םעטמ 

תעיבקב רקיעב תקסוע תימלשוריה הדעוה .רומג ףותישב תודבוע תודעוה יתש 

םיחנומהו םייוטיבה תומישר .םיילאוטקאה םיכרצל םאתהב תיאופרה היגולואיזארפה 

תנתינ .ל"נה ישומישה ןולמה ךותמ םיקרפ ןה םעפב םעפ ידמ הנמסרפתתש 

םייוטיבהו םיחנומה לע העד תווחל ןושלה ילעבלו םיחמומל תונמדזהה אופא 

.תודעוה יתש ידיילע םיעצומה 

(٠٠:םה תימלשוריה הדעוה ירבח 

הנטנומ ןמסיז ר"ד ,ןירפליה .ל ד"ד ,והיכרב .מ ד"ד ,יתרפא .פ ד"ד 

,(ןושלהדעו) סחוימנ"רבףסוי'ה,ץיבוביל .יד"ד,(ןושלהדעו)דנישטרוט .ה.נ'פורפ 

,(ןושלהדעו)ןילבד .י .י ד"ד ,ץיבוניבד.א ד"ד,םואבנגיפ.א ד"ד ,יקסבודס .אד"ד 

.םייח-ןב .ז ד"ד :הריכזמ .חקור .ל .י ד"ד 

םיללכה ןמ םידחאש םושמ האבה תרבוחל החדנ וז תרבוחל דעונש קוסיפה יללכ םוסרפ (* 

םינוש םידדצמ ולבקתנש תורעהל םאתהב שדח חוסינ םינועט 

(ןושלה דעו) תדופ םירפא ר"דה התע ףרטצנ הדעול (** 

ة9 
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ןושלה דעו תולועמה 

abscess Abszess הסרמ 

affinity Affinitkt תוהמכ 

"aniage" Aniage (יגולואידבמא ןבומב) תותלחתא ר ,התלחתא 

applicator Pinsel, Applikator שוטמ 

calibre Kaliber (םדה ילכל סחיב) היבע 

clear (case of) rein(e Leberkrankheit) (חידרג דבב תלחמ :לשמל) ידרג 

collaps Kollaps (יללב ןבומב) טמת 

collaps Kollaps (סד-רונצ וא האידל סחיב) ץמק 
collapsed collabiert ץמקנ /؟ומק 
condensation Verdichtung יובע 

defense Defense (תירירש) הנגה 

תוננוגתה יביספכ 

dislocation Dislokation קתע לעןפ"ר ,הקיתע 
disposition, tendency Disposition דשכ 

distorsio, sprain Verstauchung חתמה 

distortion,malformation Entstellung תווע 

Entiastungspunktion החודהל רוקד 
to enucleate ausschklen ףלקה 
exacerbation exacerbatio הפרחה 

fair, blond blond ינובהצ 

 to fell well (bad) sich gut (schiecht) (ערב)בוטב ומצע (חא) שגרה
 fuhlen

to flove up aufflackern חקלתה 
free from frei von (באכ תושקתה יבגל)ןמ ישפח 

(רדכו םינובלח יבגל) ןמ יקנ 

gout Gicht הדגדופ 

 inclination, tendency, Aniage, Neigung ("aniage" ר) דיטג'
 proneness ٢٠

 to paint pinseln ٠

 painting Pinselung השיט

 to infect infizieren ם"דז
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 91 תאופר יחנומ תמישר 

 lumbago תנתמ 

 luxation עקנ :לעופ،העיקנ 

 malformation  Missbildung .דדלמ תיקל 

 pedicle  stiel לועבג 

 plain plate, plain x-ray  Leeraufnahme 1ינקיר םולצ 

 Kontrastaufnahme ידוגנ םולצ 

 prolaps  prolapsus טמש 

 resistence  Resistenz תדגנת 

 rheumatic fever  rheumatisches Fieber
תינורגע תחדק 

 rheumatism  Rheumatismus
ןודגע 

 shadowing  Verschattung לצמ 

 to sprain  verstanchen, verstaucht
 werden

חתמתה • ביספ ،חתמה 

 sterile  steril רקע 

 to sterilize  sterilisieren 2רקעה 

 sterilized, sterile  sterilisiert רקעמ 

 thick  dick הבע 

 thickening  Verdickung ה*בע 

 thickened  verdickt יובע 

 torsion  Torsion תולטעתה 

 torsion, twisting  stieldrehung ליועבגה-תולקעתה 

 tortuosity  Schlangelung תולתפתה ،לותפ 

 to void urine, to pass  urinieren םימ לטה 
 urine

.אנקיר אבילא ;י"פע .1 

.תמהב תוסרפ ךותיח :ושוריפש ،٦۶٠٠؟ אל .2 
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 1mm האופר

ل (יב המישר) 

םיחנומהו 'םילשוריב האופרה ןושל יניינעל הדעוה י"ע הרבוח וז המישר 

.ביבא לתב םייאופר םיחנומל הדעוה תעד לע םג ולבקתנ הבש 

םירפא ד"דה ופרטצנ (89 ימעב ןייע הבכרה רבדב) תימלשוריה הדעול 

.רלק .ח ר"דו (השלה דעו) תרופ 

.א רייד 'ןנערךב ר"ד 'ימערב •מ רייד ؛םה ביבא לחב הדעוה ירבח 

.רטכש .מ ר"דו (ר"וי) ןמדירפ .א רייד 'יקסבוחינדשט .ש רייד 'ןיטשדלוג 

תדובעב תועיבקב ףתתשמ ,ןושלה דעו רבח ,ביבא לתמ ןרוהנייא .ש ר'יד 

.בתכב םיחנומל ותעד תווח תריסמ י"ע תימלשוריה הדעוה 

'א המישר לש םיילגנאה םיחנומה תא ונל איצמה םילשורימ סופירד ר"ד 

.תאזה המישרבש םיילגנאה םיחנומה בודו 

הקיפהש הבורמה תלעותה לע דחוימב ריעהל המצעל הבוח האור הדעוה 

תועצהה ןמ התטנש םירקמב םג יקסבוחינרשט-איזמ לש לודגה יאופרה ןולמה ןמ 

.הז ףיקמו בושח ןולמב תועצומה 

Accretion Anbau תפס1ת 

aching of bones Breehen in den Gliedern ץוצר 
alveola Alveole ,(האירה יבגל) תידאנ 

(וניניש יבגל) שתכמ 

amputation Amputation עוטק 
ape^ tip (finger) spitze ימס ,תווצק '٦ ١ הצק 'ס ,הצק 

(האירהו ןושלה ,בלה יבגל) דח ,(תועבצא יבגל) תוצק 

(האירה יבגל) הפכ 

application Applibation המיש 
to apply applizieren םיש 

attachment Ansatzstiicb םיעיבק 'ר ,עיבק 
bandage Uerband תשבחת 

.89 ימע הז ורכב 'ע 1 
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ןושלה דעו תולועפמ 264 

 to form an abscess abszedieren םדמתה

 to became abscessed

 bifurcation Gabelung, Bifurkation ישרשלו תונופמסל םתיב) תוגלפתה
(םיניש 

 block  Block םסח 

 to blockade  blockieren םוסח 

 to boil  auskochen (םילכ יבגל קר) לעגה ,לעג 

 capillary  Kapillare תומינ ,םימינ 'ר ,המינ 

 catheter  Katheter הרטתק 

 to catbeterize  kathetrisieren הרטתק סנכה- 
 cause  Ursache הבס 

 ciliated epithelium  Flimmerepithel רירעש ,לתיפא 

 claiification  Aufhellung תורהבתה יביסאפ ןפואב ,הרהבה 

 clysma, enema  Klysma ןקה 

 to give enema  Einlauf machen ןקה 

 coagulation necrosis  Einschmelzung (הארה) תוסמסמתה 

 content  Inhalt (des Magenןכת ؟ (.u.drgl،
 convexity  Verwolbung (הלועפ) תורמקתה ،(האצות) הרימק

 to coordinate  koordinieren םאת 

 coordination  Koordination םואת 

 to congest  stauen שדגה :ביסאפב ,שודג 

 co^estion  Stauung (םדה) שדג 

 descensus  descensus החינצ 

 direct cause  Veranlassung םרג 

 discharge  Ausfluss (הלועפ) הביז ,ביז 

 discoloration  Entfarhung, Discoloration עבצה"תוקל
 dissimilatio, destruction Abbau ,(היצלימיסיד ןבומב) קורפ 

הלילד 

 dosage  Dosierung הנמ"תעיבק 

 dressing  Umschlag הפיפל 

 drop infusion  Tropfinfusion ןיפט"תלזה 

 excision  ectomia ١), CTCISIO התירכ 

 erosion  Erosion  ST

.ךרוצה יפל לכה ،ךיתחב םימעפלו ،(ןלהל ןייע)םודג-ב םימעפל הנעבות-؛ו_ ב םילמה (ו 
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האופרה יחנומ תמישר 

excitability, irritability Erregbarkeit תוררבתהה רשכ 

excitation Erregung תוררועתה ביסאפב ,רודיע 

to fall asleep einscblafen (המודכו די ,לגר) ההק 
to fresben up ه wound anfriscben eine Wunde ,עצפ הרטה 

עצפ היחה 

freshening up ه wound Anfrischung einer Wunde ,עצפ תירטה 
עצפ תאיחה 

gauze Gaze הזג ,הלמלמ 

gradual and slow course schleichender Verlauf ינלחז ךלהמ 
to haveabowel movement Stuhlgang haben ٨ םיכרצ השע 

heart sounds Herztone בלה"תולוק 
to heat gluben ןבל 
how often wie oft أ (haben sie *(םיבאכ ךל שי םיעגר) המכל םעפ 

 Schmerzen)

incisio- incision י י (2ךותח 
partial incision (ة םווג 

inhalation Inhalation הפיאש 

inhaler " י Inhalator - ףאשמ 
inhalatorium Inhalatorium הפאשמ 

to inhale inhalieren ף1אש 
injection Injektion הקירז 
to inject injizieren קרזה 

Eingriff - ~ intervention (םתס לופיט ןמ רתויו חותיגמתותפ ללכ ךרדב) השעמ 

irritable ً إ reizbar ירג 
irritability Reizbarkeit תוירג 

irritation Reizung יורג 

itching Jucken~ ץוצקע 
ligature Ligatur, (Jnterbindung (ץ3؟^ לעופ) ,ץגש 
loop Schlinge הרדה 

manipulation Handgriff דיה תלועפ ןפוא) (ة הטיקנ 
.(םינוש םילופיטו םיחותינב 

overdosage Uberdos1erun£ הנמ תשדגה 

הרעה םדוק דומע 'ע (2 .דובקהתיה :גוהנכ אלו (נ 

.תולמעתהה יחנומל ןולמבכ ،הזיחא،,, אלו (3 
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ןושלה דעו תולועפמ 266 

 oxygen cylinder (Sauerstoff) boinbe (ןצמח לע) לילג 

 para —  para — (םחרה דצמ :ןוגכ םיפוריצב) דצמ 

 peri —  peri — (םחרה בסמ :ןוגכ םיפוריצב) בסמ 

 precipitating factor  auslosender Fabtor עינמ םרוג 

 to prevent  vorbeugen תא עונמ ,ינפ םדק 

 ptosis  ptosis תחנצ 

 recrudescence  Schub לג 

 rigid  starr חשק 

 rigidity  Slarrheit תוחישק 

 rigor  rigoi חשק 

 rigor mortis  rigot mortis ןואפק 
 rectal tube  Rektaltube תל؛ולחה תרפופש 

 to regenerate  sicb regenerieren שדחתה 

 regeneration  Regeneration שודח 

 to remove (stones etc ) abtreiben ر  (המודכו ןבא תעלות) חרבה ,טלפה 

to produce (abortion) (רבוע) תחשי 
resolution Resolution הרשפה 

spatula Spatel (םיניע ליבשב) ןותא ,(1 (ןושל ליבשב) ץוחלמ 
spreading Streuung יורז 
stasis ك،ه؟ء؟ רצעמ 

to suffer from diarrhea, Durcbfall haben לשלש 

 to cause diarihea

thermometre Tliermometcr םח_ידמ l יובר ,ם؛זדמ 

to tolerate vertragen (eine Medizin) לבקמ — ,לב1ס (ة ףוגה 
tooth, indentation Zacke תיבש 

toothless, edentulous zahnlos םיבש רסח םיבש לוטב 

up building Aufbau (הרוטקורטס ןבומב) הנבמ ,(קורפ לש ךפהה) הינב 

(ln)voluntary (un)wlllhurlich ,ינ1צר (אל) 

(willensniasslg ןבומב האופרב שמשמ) ןוצרמ (אלש) 

to immunite, to vaccinate immunisieren gegen, דגב בכרה ,דגנ ןם؛ן 
 itnpfen —

zigzag Zickzack גזגז 

.הריפחלילכתגייצמה"תירמ^הלמהתאהתחדהדעוה (إ 

.המודכו הביקה ,שארה :ןוגכ םירביאה תא ןייצל בטומ תירבעב (2 
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 mm■ האויבד

١ ('ג המישר) 

 acute  akut ףירח ,דח 

 articulation, joint  articulatio קרפ 

 autopsy  Prosektion החיתנ 

 to Wow up,* to swell  aufblasen חפנ 

 to breatbe deeply  tiefatmen םושינ קמעה 
 burn  Brandwunde חוכמ 

 canula  Kanule תיבובא 

 cbronic  cbroniscb ינורכ ,ךשיממ 

 combustion, burn  Verbrennung, combustio היוכ 

 compensated  kompensiert זזקמ 

 compensation  !Compensation זווק 
 to cruncb  knirscben קורח 

 crepitation  Reibegerauscb ףו_ (לוק) 
 crackle  Knistern הלק הקירח 
 cut surface  Scbnittflacbe ךתחס"ינפ 

 decompensated  dekompensiert זזקמ"אל 

 decompensation, failure  Dekompensation זוזק-יא 

 decomposed  dekomponiert טורפ 

 decomposition  Dekomposition תוטרפהה 

 dispersion  Dispersion רורב 

 dry rattle  trockenes Rasseln רוחרח 

أ ٠ j 262 91 - 89 ימע مآ ךרכ "اسم ןייע 

توو 
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ןןשלה דעו תולועפמ   370

 eccema  Ekzema ברג 

 to embed  einbetten (יגולוטסיה ןבומג) עבטה 

 expectorant  Expektorans ןחכ 

 to expectorate  expehtorieren חכ הלעה 

 extirpation  Extirpation הריקע 

 exudate  Exudat טילפת 

 exudation  Exudation הטלפה 

 to fibrillate  flimmern (בל) בטבס 

 to filter  filtrieren ןנס 

 filtrate  Filtrat ןינ؟ת 
 filtration  Filtration ןונס 

 fixation Fixation (היגולומלטפואב) הציענ (היגולוטסיהב) השיבכ 

(יללכ ןבומב) העיבק 

 to flutter  flattern (בל) ףרפר 

 to grumble  brummen המה 

 humor  Saft (humor) החל 

 to infiltrate  infiltrieren ןנסה 

 infiltrate  Infiltrat ןנסה 
 infiltration  Infiltration העסה 

 insufficiency  Insufficienz הקיפס-יא 

 insufficient) failing  insuffizient קיפס-יא 

 juice  Saft (הביק לש ןוגכ) ץימ 

 margins of a wound  Rander einer Wunde עצפיתופש 

 undermined margins  unterminierte Rander תורותה תופש 

 metastasis  metastasis הרת3 

 mucus  Schleim ריר 

 murmur  Gerauscb השוא 

 alveolar murmur  alveolares Gerausch תידאئ .רשוא 

 bronchial murmur  broncbiales Gerausch תינופמסהשוא 

 beart murmur  Herzgerausch בלה-תשוא 

 loud murmur  ]autes Gerausch הקזח השוא 
 soft murmur  leises Gerausch הפר - ,הלק השוא 

 normal  normal ןיק؟ 
 obsolete  veraltet ןש1נ 
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 operation  Operation חותנ 

 osseous  knochern ימדג 

 to ossify  verhnochern םרגה 

 overlapping  uberhangend (עצפ תופש יבגל) ךכוס 

 phalanx  Phalanx לילג 

 tlurd phalanx  Endph_nx ינוציק לילג 

 pathologist  Prosektor ןחתנ 

 photophobia  Lichtscheu רוא-תארי 

 photophobious  lichtscheu רוא-ארי 

 post-moitem  Obduhtion היוג-תקידב 

 examination

 to do a post-morten prosecare חותנ 

 examination

 post mortem room  Prosektur החיתנה רדח 

 saliva  Speichel קל 

 to scald  verbruhen הוכה 

 to scintillate  flimmern (ןיע) ץנצנ 
 section  Schnitt, Scheibe (היגולוטסיהג) ךיתח 

 short of breath  kurzatmig המישג-רצק 

 spontanous  spontan אליממ ,וילאמש 

 Sputum  sputum חכ 

 sufficiency  Suffizienz הקיפס 

 sufficient  suffizient קיפס 

 suggestive of Andeutun*؛  ןיעמ ,ץמש ,והשמ ביטרה 

 surgeon  operateur חתנמ 

 to be suspended  suspendiert sein ףחר 

 suspension  Suspension ףיחרת 

 to swell  anschwellen חופת 

 swelling  Anschwellung החיפת 

 thrombophlebitis  thrombophlebitis דירוה תיקקפ תקלד 

 transudate  Transudat תיד 

 transudation  Transudation תויד 

 trocar  Trokar רקד 

 tumefaction) swelling  Aufblasung סיפנ 
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venaesection Aderlass םד תזקה /،^קה 
we؛gl1t Gewiclit לקשמ 
to gain weigiit ail Gewiclitzunelimen לקשמ ףסוה /לקשמב הלע 
to lose weiglit an Gewiclit abnelimen לקשמ תחפה /לקשמב ד1רי 

wievicl wiegen Sie ? أ ףלקשמ המ 
to wliistle pfeifen ףצפצ 

wire Mandrin ותוא םיליתשמש קד טוח) ליחש 
(טחמה םתסית אלש קרזמב 

Knurren (הביקה לש ןוגכ) רוכרכ 
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האופרה יחנומ 

ב (יד המישר) 

לש האופדה יחנומל הדעוה רבח ,י ק ס בו ד ס 'רדה שיגה ט"צרת ולסכב ט"יב 

המישרה .תרכזנה הדעוב הנויד םשל תודלימב םיחנומל תועצה תמישר '؛؛ןושלה דעו 

טקלשו "הסדה" לש תויחאל רפסה-תיבב וירועישב םהב שמתשהש םיחנומה תא הליכה 

ןיוצי םהמו 'םיחנומ תומישרו םינולמ ,תיעוצקמה תורפסה ןמ םינש ךשמב םתוא 
תועצהה דבלמ .יקסבוחנירשט-איזמ לש עבטה יעדמו האופרל םיחנומה דפס דחוימב 

םיליבקמ ללכ םהל ואצמנ אלש םייזעול םיחנומ םג תאזה המישרב ואבוה םיחנומל 

תורדתסהה םעטמ םיחנומה תדעו לש הנויעל המישרה תא הדיבעה הדעוה .םיירבע 

ןכל םדוק דוע ;וליחתהש ,3ביבא-לתב תסנכתמה ,לארשי-ץראב תירבעה תיאופרה 

.היגולוקיניגה יחנומב קוסעל 

הל הפריצו ןושלה דעול המישרה תא תאזה הדעוה הריזחה ש"ת תבטב 

המויס תא שיחהלו הדובעה ךלהמ לעמ לקהל ידכ .םינוש םיחנומל הלשמ תועצה 

תילע הליטהו הכותמ הנשמ תדעוב ןושלה דעו לש האופרה יחנומל הדעוה הרחב 

םישדח םיחנומל תועצה ןיכהלו וניתורוקמ רואל ןקדבל 'תועצומה תועצהה תא ררבל 

הנשמה תדעו ירבח .התע דע םיגהונה וא םיעצומה םיחנומה תא םייקל ןיאש אצמת םא 

יקסבודס 'א 'רד ,ןושלה דעו םעטמ ןילבד י"י 'רדו תרופ 'א 'רד ؛ויה 
,תובישי עשתב .ריכזמ םייחרב 'ז 'רדו םיחמומכ ץיבוניבר 'א 'רדו 

המכיסו הזה רמוחב הנשמה תדעו הקסע ,הב 'ב רדא ט"כ דע ש"ת טבשב 'ה םוימ 
ח"י דע ש''ת רייאב ט"י םוימ ,תובישי 14 .הדעוה תאילמב ןוידל היתועצה תא 
הלועפ ףותיש ךות וללה םיחנומב לופיטל הדעוה השידקה ,ש"ת רדאב 
תאזב תושגומ הדובעה תואצותו ,תיאופרה תורדתסהה לש םיחנומה תדעו םע 

.םיניינועמה להקל 

ןמ םינושה םיחנומ הב ואבוה םיתיעלש הארי תאזה המישרב ןייעמה 
ןמ תונשל אל הפאש הדעוהש פ"עא ,תיאופרה תורפסב םייוצמה וא םילבוקמה 
םימיוסמ םירקמבש םינוידה ידכ ךות ררבתנ יכ .תיחרפ-מ הביס ןיאב גוהנה 

•372*369 ؟266—262 -.91—69 /י ךרב ,"וננושל"ב ןייע 1 

,םחוימ נ"רב ףסוי 'ה ,רנישטרוט 'םורפ :תומדוקה תומישרב ורכזנ הדעוה ירבחכ 2 

,ןירפלייה 'ל 'רד ,והיכרב 'מ 'רד ,יתרפא 'פ 'רד ,ןושלה דעו םעטמ ןילביר י"י 'רד ,תרופ 'א 'רד 

ל"י ירדו ,ץיבוניבר 'א 'רד ,רלק 'ח 'רד ,םואבנגייפ 'א יפורפ ,יקסבודס 'א 'רד הנטנומ ןמסיז 'רד 

םיבשויה ,יקסבוחינרשט 'ש 'רדו ןרוהנייא 'ש 'רד ןושלה דעו ירבח .םיאפור רותב חקור 

הדעוב ףתתשהלמ לדח יתרפא 'פ '٦٦ .בתכב התדובעב םיפתתשמו הדעוה ירבח םה ףא ,א"תב 

המישרה דוביעב ףתתשה אל רלק 'ח ירד .הירבטב רציוש ש"ע םילוחה תיב להנמ הנמתנש רחאל 

.וילמ תמחמ תאזה 

,יקסבוחינרשט 'ש '٦٦ ,ןיטשדלוג 'א 'רד ,ןנער-ןב 'ב 'דד ,ימע-ןב 'מ 'רד :םה הדבמ 3 

.רטכש 'מ 'רח ןמדירפ 'א 'רד 
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הלתחמ ומכ) התעד יפל רתוי האנ וא רתוי ירוקמ ירבע חנומ עיצהל הדעוה הלוכי 

םוקמב המטפה-תלה ,הברק 'ה םוקמב היופצ הלפה ' fascia הלותח םוקמב 
ןודינה גשומל בטיה ןווכמ וניא הכ דע לבוקמה חנומהש וא ,(המודכו המטפה-תעבט 

:התע דע תירבעל המגרותש dvomcnoirboea הלטל לשמל ומכ ,ןוקית שרודו 

התאר אל הלא ןוגכב ."(ה)ביאכמ תסו" תמאב השוריפ םויכ םלוא ,תסוה תערפה 

םיחנומל םיקומינו תורבסה ונתינ תאז תמועל .םייונישה תביס תא ןייצל ךרוצ הדעוה 

,הדעוה לש התדובע ךרד תא העחדי הדימב םיפקשמה םינוש 

,םיילגנאו םייניטל םיחנומב תאזה המישרב םיראובמ םיירבעה םיחנומה 

•םיינמרגה םיחנומה לע ןוכסח ימעטמ םעפה ונרתיו תומדוקה תומישרב ונגהנמכ אלשו 

.רשפאש םוקמ לכב םייניטלה םיחנומב וניברה ךכיפל 

םידחוימ םניאש םיחנומ ללוכ םהמ ןושארהש 'םיקרפ ינשל תקלוחמ המישרה 

םיחנומב ןיאש וילאמ ןבומ .וב םג םישמשמ םלוככ םבור לבא ,תודלימה עוצקמל 
.תודלימ יחנומ, :ינשה קרפבכ תיניינע תודחא וללה 

יזעולה חנומה די-לע אבוה ירבעה חנומהש םיזמרמ יזעולה קלחב (=) םייווק 

הלמ די לע — (האר=) vide השוריפ — ،> תואה .םהב ןמוסמה םע ףדרנה 
חנומב אצמיי ירבעה המוגרתו ,בכרומ חנוממ קלח איה הלמהש תנייצמ תינולפ 

.רכזנה 

םייללכ םיחנומ ,א 

amnesia ןוחכש أ Abdomen ןטב 
ampulla הלפמא lower abdomen 1 םילופש ,ףוגהיילופש 
 IJnterleib)) ل םד"רסח ا anaemia

abdominal ינעב 

ablactation הלימג 

abnormal הרושכ"אל ,ןיקת"אל 
acetone ןוטצא 

anaesthesia (תימוקמ) היהקה ,(תיללכ) המדרה 

anatomia הימוטנא 

 anem1a = anaem1a

anemic םד"רסח 

anencephalus חמ רסח i acid ץומח ת ש ןהצמח 
anesthes1a = anaesthes1a إ acidic יצמח 
anesthetic .(יללכ)םידרמ (םס) أ adolescence תורחב 

(ימוקמ)ההקמ (םס) agalactia 1 בלח רדעה 
anesthetist המדרהל החממ air hunger ריוא،י בער 

 ala ossis llei לסכה"מצע ףנכ
 albumen ןובלח
 albuminuria ןתשב ןובלח ,הירונימובלא
 alimentation הנזה

 rectal alimentation תלוחלחה ךדד הנזה

 alkaline, basic יסיסב ןילקלא

 anterior םדוק /ימדק

 antiseptic אטחמ
 anuria ןתש-רדעה
 anus תעבטה-יפ

 aorta םיקרוע-בא
 apertura pelvis inferior ןגאה"אצומ

תשמשמ רסוח הרוצה יכ ,ןורסחב יוקלה ןויצל הדחוי רסח הרוצה .םד"רסח אלו 1 

.רדעה םע ףדרנ םשכ רקיעב םויכ 
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 belch (to) קהג ,הזת ؛   apertura pelvis superior ןגאה אובמ 
bimanual ידי וד ,םידי יתשב !   apnoea המישנ רדעה 

 bisacromial V diameter  appendicitis ןתפסותה-תקלד 
 blood count םדה תריפס   areola mammae המטפה תלה
 Blutsturz םד-ץרפ   arterial יקרוע 

 bregma תחבג דקדק   articulatio קרפ 
 artificial יתוכאלמ 

 Cachexia תושישת   arythmia בצק"יא 
 calcium ןדיס   ascites ןטבה-תמימ 
 calorie הירולק   aseptic חולא"אל 

 capillary תומינ ,םימינ 'ר ,המינ   asphyxia קינשת 
 care חוקפ ,לופט   aspiration הפיאש 

 caries תששע   asymmetry תוירטמס"אל ,תומיאת"אל 

 caries dentis ןשה תששע   atelectasis הארה תקימצ 

 cartilago ء סוחסח   atonia 2.דינוטא 

 caseosus יניבג   atresia המיטא 

 catgut הריפת"ידיג   atrophia היפורטא 3,לודלד 

 cepalohaematoma שארב םד-תרירצ   atrophic 3לדלדמ 

 cerebrospinal הרדשהו חמה לש   atrophy=atroph1a
 cervical יראוצ ,ראוצה לש   acute yellow 'atrophy™ ביהצמ לודלד 
 chill תרמרמצ  דבכה לש (ףירח) 
 circumcision הלימ   auscultation הנזאה 

 clamps 5םיצחלמ   autoclave בלקוטבא 
 clinical ינילק   autotransfusio ימצע (םד) יורע 

 clips V. Michaelis  axilla יחשה"תיב 

 clonic ٧. contraction, spasms  axis ריצ 

 coccyx=os coccygeum
 coitus שימשת ,האיב   Bacillus coll יוצמה םגה יעמה גתמ 

 colostrum רסב-בלזז   communis

 coma ®אמוק   bacteriaemia הימאירטקב 
 comatose אמוקב עוגנ   bacterium קריח 

 comedo (Mittesser) טיטה   belch קוהג ,היסג 

.הינוטא — "ןויפר" ,"חתמ-יא" ןיא ךב  ו ,האופרבש סונוט  וניא חתמש םשכ ة 

םייוטיבהש פ"עא 3 (ת)לדלודמה רבא" ,(זו"מ ג"פ תותירכ) " תואוקמ) תלדלודמה ןרופצ 

שמתשהל רתומש הדעוה הרובס ,יגולופרומ בצמל םינווכמ (א"ע ומ ןילוח) לודלד (ד"מ ט"כ 

.דחא רבד םדוסיב םהינש ירהש ילנויצקנופ בצמ רידגהל םג םהב 

ןושלה דעו םסרפ ךכו .אסוחסח תירוסב ןכו ,תשבושמ הרוצ תאזש ,סוחס אלו ي 

.228/9 ימע ח ךרכ "וננושל" ,יוגיהה יחנומב 

.םה תבצ יגוס םיחקלמ ,םיצחלמ ןללוכה גשומה איה תבצ ة 

.80מ11ו_06גשומל רתוי םיאתמ שרושה יכ ,םדר העצהה תא ןכו תמדרת התחד הדעוה 6 

.יעדמה םשה שמשמ תורחא תונושלב םגו ,הכרצ לכ תנווכמ האצמנ אל ןופלע העצהה םג 
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ןושלה דעו תולועפמ 66 

 contagious קבדמ 
 contraction תוצופתה 

 clonic contraction תינולק תוצופתה
 tonic contraction תינומ תוצופתה 

 contraindication תידגנ הארוה 

 convulsion סוכרפ 

 corpus ossis llei לסכהיסצע ףוג 
 cranium תלוגלג 

 crista סכר 

 cutaneus ירוע ,רוע לש 

 cyanosis ןולחכ 

 cyanotic ןולחכרדלוח 

 cyst תיחופלש ,סיכ 

 cystitis ,ןתשה-סיכ תקלד 

ןתשה-תיחופלש תקלד 

 cystoscope תיחופלשה יאר 

 Deformation תווע 

 degenerative ןונתמ 
 decubitus תסחפ 

 diabetes mellitus רכסה תלחמ 

 diagnosis הנחבא
 differential diagnosis תילדבה הנחבא

 diagnostic הנחבא לש
 diagonals ןסכלמ
 diameter אישה יזיז ינש רטק

 bisacromialis

 diameter obliquus ןסכלמ רטק
 diameter transversalis יבחר רטק
 diaphragma תפערס
 diaphragma pelvis ןגאה תציחמ
 diaphragma ןתשהו ןימה ירביא תציחמ

 urogenitals

 diaphoresis הרתי העזה
 diarrhoea לושלש

diastasis תודרפתה 

diathesis (הלחמ לבקל רשוכ) סיסתאיד 
diet הטאיד 
dietetic יטאיד 

 differential V. diagnosis
dilatatio תובחרתה תיביסאפ ,הבחרה 

dilator dilatator בחרמ 

dimension דממ 

 discharge =fluor

disproportion המאתה"יא 
diuresis ל הניתש 

diuretic ןתשמ 
dolor(es) ,(םימואכמ ,(םימאכ 

(הדילב) םיריצ ,(םדשוחמ 

dorsal יבג 

dysuria הנתשהה ישק 

 Embolism ףיחסת
 embolus ףיחס
 endocrine V. glands

 epidemic יתפגמ הפגמ לש
 epilepsia 8תופכנ
 epileptic תופכנ לש ٠ (הלוח) הפכנ

((הלחמל םחייתמ 

 epileptiform תופכנ"יומד
 epithelium לתיפא
 ether רתא

 etiology הלחמה תובס (תרות) היגולויטא

 evisceration םיברקה תאצוה
 exammatio הקידב

Fascia הלתחמ 

febrile יתחדק ,תחדק לש 
feeding הלכאה ,הנזה 
artifical feeding תיתוכאלמ הנזה 

םוש ללוכ וזיא diuresis גשומהש םושמ ןווכמ וניא "הרתי ןתש תשרפה" יוטיבה ٢ 

.ןתשה תווהתה תא אוה רידגמ אלא ,תיתומכ הרדגה 

(262 ימע יקסבוחינרשט-איזמ לש םיחנומה רפסב יע) ןונאקב האבה היפכ הלמה ة 

שמשת איה .הז ןיינעל היונפ דוע הניא םויכו ,(ה"מ ז"פ תורוכב) הפכנ חנומה ןמ הקוחר 

,תויממע ןה "לפנ ילח" ,"םילפונ-תלחמ" :םילמה Zwang גשומב םיבכרומה םיחנומ המכב ילגא 

.יעוצקמ שומישל תוחונ ןניא לבא 

This content downloaded from 132.64.55.119 on Sun, 18 Mar 2018 15:01:05 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ة7 האופרה דונומ 

feel (to) pains '(،גייסמ דביא) 'ב שוח 
םיבואכמ ٥١٨ 

fissura קדס 
fistula vesiculae ןתשה תיחופלש רוצנ 

 vesicae))
flexio הפיפכ 

 fluctuate השילג
 fluor ביז

 folliculus קיקז
 fontanella ספרמ

 fontanella magna לודג םפדמ
 fontanella parva ןטק םפרמ
 foramen ovale לגלגס בקנ
 forceps א8 םיחקלמ
 to apply forceps םיחקלמ םיש

 frigiditas (תינימ) תתירק
 frontal חצמה לש

 Galactorrhoea בלח תביז

 gangrene יורח קמ
 gingivitis םיכינחה"תקלד
 gland=glandula הטולב

endocrine glands השרפה (לש) תוטולב 
תימינפ 

glandulae areolae המטפה-תלה תוטולב 
Montgomeri sebaceae ירמוגטנמ לש 

glandular יטולב 
glucose הזוקולג ,םיבנע רכס 

 gonococcus הביזה"דקנ
 gonorrhoea הביז

 Haematemesis םד תאקה
 haematocele 9םד-תלק
 haematoma 10םד"תרירצ

 haematuria ןתשב םד
 haemophilia היליפומה
 haemorrhagia 11םד"בוז

ק ח ד מ לו המצעב םד בוז ٠٦ חולק 
#עצפה םוקמל ךומסבו שלח םד בוז ٠٦ תת 

 haemorrhagia cerebralis חמב םד בוז
 haemorrhagia externa ןוציח םד"בוז
 haemorrhagia interna ימינפ םד"בוז
 haemorrhoides םירוחט

 haemostasis םדה רצעמ

 haemostatic םד"רצוע
 hemorrhage = haemorrhagia

 accidental ידקמ-"דנואתמש םד בוז
 hemorrhage [73 ימע abruptio pr. pi. םג ירן

 cerebral hemorrhage=haemorrhag1a
 cerebralis

 intracranial תלוגלגהך1תבםד בוז
 hemorrhage

 sudden hemorrhage = Blutsturz

 hiccup, hiccough קוהש
 hicup (to) קהש
 hormon ןומרוה

.5 הדעה ליעל ןייע א8 

ןוויכ הכובמ לידגהל היושע םיגוש םיבכרהב cele לא הליבקמכ רבש הלמה ء 

ruptura לע חנוהש "עקפ" שרושב שמתשהל ןיא ןכו fractura "ל גהונ רבכ רבשש 

לשמל ןייע) ירוקמה יוטיבב haematoma גשומה תא עיבהל הפידעה הדעוה 10 

ותארוהל עגונב תוקולח תועדה ויה הנושארב ."ימד לודיג" שודיחב רשאמ (ב"ע זק תבש 

ךמס ,קיר ללחב אלו תומקרב םד תרירצל קר םיאתמ אוהש רבוסש ימ .הזה יוטיבה לש תיאופרה 

רשבה םידאמש אלא אצוי וניאו הב ררצנ םדהש הכמ איה") הכ אכ תומשב י"שר שוריפ לע 

תוברל — אוהש םוקמ לכב לזונ לכ תופסאתה לע וריבעהל רתומש בשחש ימו ,("ודגנכ 

ןיאו ,ל"נכ םכסוה ףוסבל .(ד ,ל ילשמ) "הלמשב םימ ררצ ימ"ו בותכה לע ךמס - ללח 

.םיגשומה יגש ןיב הניחבמ תיזעולה היגולונימרטה םג 

ושוריפש םמד שרושמ קר רזגיהל לוכי (bleeding, Biutun^'7) םמד שודיחה لتا 

ןיחבהל לכונ וננושלב .שומישב חונו רצק אוה ףא ןאכ ןתינה 'חנומה .ב"ויכו טקש ,קתש 

.ש"עו ,תתשו חוליק !םד-כוז ינפוא יגש ןיב 
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 hormon partis תימדקה הנאה ןומרוה
 antenons hypophysis חמה"תדתי לצ?

 cerebri

instrumental ןוגכ) (םדרישכמב 
(םירישכמב הדיל 

internal ימיגפ 

 intracranial r. hemorrhage hydatidiform הדיטדיה"יזמד
 hygiena הניניה
hygienic יניגיה 
hypersecretio הרתי השרפה 
hypertonia הינוטרפה 
hypertrophia רתי לודלד ,היפורטרפה 

hypnotic ןשימ ,הנש"מס 
 hypodermic = subcutaneus

hypodermoclysis ,רועל תחתמש הקירז 

תירוע-תת הקירז 
hypophysis cerebri חמהדורת? 
hypoplasia בוצע"טועמ 
hypoplastic וכרצ"לכ בצע אלש 
 hysteria היךטסיה

 Icter S תבדצ

 11eum = os llei

iliac ילסכ ,לפכה לש 

incontinentia urinae 12ןתשה ת^ילד 
 incubator הךגךמ
 indentation (Zacke) תינש
 infant mortality rate םידליה תתומת רועש
 infarct 13םסחנ

 infectio םוהז

 infectious = contagious

 mflammatio תקלד
 infusio intravenosa דירול הלזה

 intraveneous drop דירול ןיפט"תלזה
 mfusion

insommia (הנש"ידודנ) םידודנ 

 inspiration הפיאש

 intraveneous 1nfus10n=mfus10

 mtravenosa

 ischium תשה םצע

 ischuria paradoxa תיסכודרפ ןתש תריצע
 isolation דודב

 isotonic ינוטוסיא

 Laceration דעירל

 lactation רקנד
 lactiferous ducts בלחד-רורונצ
 lactose בלח"רכס
 lambdoidea V sutura

 late y abortion

 laparotomia ןטבד"ךותח
 latent 14 יובח

 latency 14ןויבח
 lateral 15 ידצ

 laxative לש^שמ

1 דרובחעצ" 

leucocytosis םיסוטיצוקבל 
Ieucopema ד^נפקבל 
إ דפוצד 

רק 1 
 linea alba ןבל וק
 linea innommata םשיילב וק
 Imea terminahs I יפוס וק
 livid לחכ
 lobulus mammae דשה-תינא

 lobus mammae דשה"תנא

 lues תבגע

 lymph הפמיל

ץרפתי אלש ןתשב רוצעל תלוכי-יא ןייצמ גשומה .ןתשה תריצע יא אלו 12 

ךרדב גשומה תא עיבהל רתוי בוט תירבעבש האצמ הדעוה .retentio איה הריצעהו ,וילאמ 

.תינמרגה ןושלב ומכ בויחה 

.םסחנה קלחל אלא םסוחל אל הנווכהש םושמ םיעטומ קקפ ,רכס םיחנומה 13 

latency ע'ישל םג חנומ ץוחנ לבא ,ךכל תובוט ,יומס ,םומכ ,רימט םילמה םג 14 

יובח הלמה הרחבנ הז יפל ן،דפי המיאתמ ןויכח הלמהש העשב השדח הריזגב ךרוצ ןיאו 

.לפט :רמולכ ,הכרעה וב שיש (232 ימע ,ח ךרכ "וננושל"ב םג ןייע) ידדצ אלו 1ة 
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فو האופרה س 

lysis (דלחמ לש) הגומת י (סדה) תוסמה 
lysol לוזיל 

M mm ש 

mamilla דמטפ 

manometer ץחלדמ 
manual דיד לש םידיב 
m $ יוסע 

mastitis דשד-תקלד 
medianu ןוכית יעצמא 
membrana םורק 
membrana mucosa יריר םורק תיריר 
mentoanterior, .המידק רטנסה 
posterior הךוחא_ 

meteorismus תוחפנתה 

M h 1' إ לשימ יקך 
 bacterium ٠ microbe

 bacterium إ microorganismus

P ףקסי?. 
morbid 16 דלחמ לש 
morbiditas דאולחת 
mortalitas mortality דתומת 
mucou יריר 

munjmification תוטנחתד 
musculus levator an1תעבטד-יפםירמ רירש 

musculus ischio תשהו ץק؛?ה רירש 
 coccygeus

myoma ירירש לודג 
myomectomia ידירש לודג תתירכ 

Narcose המדרה 
narcotic (anesthetic םג 'ר) םידרמ (םס) 

nausea הליחב 

necrosis ٠ קמ 
necrotic •יקמ 
nephrytis הילכה תקלד 
neutral ימתס 

normal הרושכ ,ןיקת 
nourishment הנוזת 
nutrition הנזה 

 Obliquus ןסכלמ 

 occipital יפרע 

 occipito-anterior; *המידק ףך؛?ה 

 -posterior הרוחא - 

 occiput ףרע 

 oedema תקצב 

 operativus חותנ לש ,יחותנ 

 organ א16 רביא 

 orificium urethrae ןוציחה הכפשה-יפ 
 externum

 OS cocygeum ץקעה-םצע 
 OS coxae םיצלחה-מצע 

 f I חצמד םצע 

 OS llei לםכר-םצע 

 OS mnommatum c )S coxae

 OS ischu תעה-טצע 

 OS parietale ףד؛זה-םצע 

 OS occipitale דקדקה םצע 

 pubis 0؟ קיחקיטצע 
 OS sacrum הצעה-מצע 

 OS temporale עדצה-מצע 

 ossification תומרגתה 

 oxygen ןצמק 

 oxygen cylinder ןצמח-לילג 

 Pit

 palpatio bimanualis םידי יתעב שועמ

ידץ1ד 

 papyracaeus ךנ-יומד 
 paralysis קותש 

parasite ליפט 
pathogenic הלחמ-ללוחמ 
pathologic, pathological יגולותפ 
pathologia היגולותפ *תולחמה תרות 

pelvic floor ןגאה תיעקרק 
pelviperitonitis ןגאה קפצ תקלד 

 pelveoperitonitis))

perforatio בוקנ 
peripheria ףקה 
(ש"ע) morbiditas לע םחייתמ morbid ןיא ירה .הגוש' יאולחת הלמב שמתשמה 16 
ןויסב ב"כ םויב ותבישיב טילחה ןושלה דעו לש יזכרמה דעוה אmorbus. 10 לע אלא 
ןיחבהל ידכ תידומלתה תורפסבש "םירביא" לש לבוקמה אטבמה פ"ע וז הרוצ עובקל ח"צרת 

.ףנכ תועמשמב רבא ןיבל הניב 

This content downloaded from 132.64.55.119 on Sun, 18 Mar 2018 15:01:05 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ןושלה דעו תולועפמ 70 

 psychosis הזוכיספ   peristalsis *להקיטלטסרפ 

 ptyahsm !ףלר"יובר   peritoneal יקפצ ,קפצה לש 
 pubertas תורגב   peritoneum קפצ 

 pubes =os pubis  peritonitis קפצה"תקלד 

 pubic יקיח ,קיחה לש   peritonitis septica החולאה קפצה תקלד 

 punctio רוקד   phlebitis םידירוה-תקלד 

 purulent יתלגמ   physical ינפוג 

 pus הלגמ   physiologic יגולויסיפ 

 pyaemia 2® הימאיפ   physiologia היגולויסיפ 

 pyelitis הילכה ןגא תקלד   pigment ןעבצ ,טנמגפ 

 pyuria ןתשב הלגמ   pigmentation תונעבצ 

 pincette תטקלמ ,טקלמ 
 Rachitis 21 תיכר   pipette תיפיפ 

 reaction הבוגת   polarity תויבטק 
 acid reaction הצומח הבוגת   pole בטק 
 alkaline reaction תילקלא הבוגת   posterior ירוחא 

 neutral reaction תימתס הבוגת   prodromal רשבמ 

 recidive 22 תושדחתה   prognosis יוכס 

 rectal V. alimentation  tube  promontorium sacri הצעה"ףכ 
 rectum תלוחלח   prophylactic הלחמ ענומ 

 reflex 23סקלפר   prophylaxis لو הלחמ תעינמ 

ןיא ןכו הקיטילטסירפ איה עודיכ (םידחא םיגהונ ךכ) "םיעמ-תעונת" לכ אל ב7 

tortuosity, Schisngeiung לע חנוה "לתפ" שרושה .דבלב םיעמל תדחוימ הקיטלטסירפה 

.(91 ימע 'י "וננושל"ב ןייע) 

המישרב 'ע) "הלחמ ינפ םודיק" ןוכנו ,הלחמה חותיפכ ןבוי "הלחמטודיק" חנומה 18 

.ןאכ אבומה חנומה רתוי חונ ךכיפל .(266 ימע י ךרכ "וננושל"ב תמדוק 

תשרפהכ שרפתהל הלולע הז דבלמו תומכה תא ללכ השיגדמ הניא "קורה-תליזנ" 19 

.ףוגל ץוחמ השרפה לכ ילב ptyahsm ןכתיש דועב ,ףוגל ץוחמ קורה 

.יעדמה םשב שמתשהל בטומו הז ךבוסמ גשומל םיאתמ ירבע חנומ אוצמל השק 29 

םדהש םינייצמ םניאו דבלב ילולימ םוגרת םה "םדלגמ" העצהה ןכו "םד-לוגימ" םינפ לכ יע 

.הלגומ ימרוג אלמתנ 

רתוי המיאתמ וז הלמש ררבתנשכ לבא ,תככר הלמב םישמתשמ ויה הנושארב 21 

םוגיות תרדש לבא .תרדש םשב הנורחאה תא וניכ ,rachitis^ הבורקה osteomalacia ל 

הלחמה ימרוג תא דוע םיאור ןיאש ינפמ ךומסיש המ לע אל ןיא ונימיבש דבלב ילולימ 

.תינש לא הלבקהב הרוזג איהו הלחמה-תנוכת תא תראתמ תיכר הלמה .הרדשה טוחב 

םימעפ יתשמ רתוי רוזחל הלולע הלחמהש ינפמ (א תונשה הלמה התארנ אל הדעול 22 

הנושארה הלחמה לש םימרוגה םה תשדוחמה הלחמה ימרוגש שיגדהל ץוחנש םושמו (ב 

ילבו בר ןמז רובעכ אובל הלוכי הלחמ לש תונשיה םלואו .ןיידע וקלוס אלש 
.הל המדקש הלחמה התואל הקיז 

חנומכ תגהונה ,(144 ימע 'ט ךרכ ,188 ימע 'ז ךרכ וננושל) "הרזחה" תירבעה הלמה 23 

.יאופר חנומכ חלצת אל ,הזל המיאתמו ילקיסיפ 
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 sneeze (to) relaxation שטע  תופרה ,ןויפר 
 solution הסמת   renal הילכה לש 
 sonde רדחמ   resectio הדידק 

 permanent sonde עבק (לש) רדחמ   respiratio(n) המישנ 

 spasm תיוע   artificial respiration תיתוכאלמ המישנ 

 clonic spasm תינולקתיוע,תתר תיוע   respiratio thoracica הזח תמישנ 

 tonic spasm תינוס תיוע   resuscitation האיחה 

 speculum הארמ   rhagades םיעיקב 
 sperma ערז  rhomboid of סילאכימ לש תיליבקמ 
 spermatozoid ערזה"את   Michaelis

 sphincter am תעבטה"יפ רגוס   rhythm בצק 

 spina ץוק 
 rotation בובס 

 spina iliaca anterior ימדקה לםכה"ץוק rudiment 24דמג 

 superior ןוילעה   rudimentary, zwerghaft 24דומג 

 spina ischiadica תשה ץוק   ruptura העיקפ ,ערק 

 spmal anesthesia ךרד תיללכ היהקה 
הרדשה   Sac קש ,סיכ 

 spiral ינילל   sacrum=0s sacrum

 stadium בצמ ן הפוקת   sagittal suture = sutura sagittalis
 stage=stad1um saline (םייגולויסיפ)חלמ-ימ 
 staphylococcus aureus ٠ בהוהלכשאה-דקג saliva קי 
 stenosis תורצ   sal1vation=ptyahsm

 Stenosierung תורצה   ١ scapula םכשהימצע 

 stethoscope ףקסותטס   scopolamm ןימלופקס 
 stimulant ץירממ ,ררועמ   scorbutus טוברקס ,הגידפצ 

 stimulate (to) ץרמה ,ררוע   scrotum םיכשאה"סיכ 

 streptococcus תדשרשה"דקנ   sebaceus בלח לש 

 streptococcus םד  םממ תדשרשה"דקנ   sebum בלח 

 hemolyticus
 '

 secretion השרפה 

 streptococcus סממ-אל תדשרשה"דקנ םד semen=sperma
 nonhemolyticus  sepsis חלא 

 streptococcus לגממה תרשרשה דקנ   septic חלא לש הולא 
 pyogenes  septicaemia הימציטפס 

subcutaneus ירוע תת ,רועל תחתמש   serous יבויסנ 
 submucous תירירל תחתמש   serum ؛גייסנ 
 suction, pump out הביאש   sex ןיס 
 suppositorium הליתפ   sexual ינימ 

 suppuratio לוגמ   sneeze השיטע שוטע 

רביא :ןווכמה .גשומל ןכרצ לכ תונווכמ ןניא "דוסי ,הלחתה ,תימצ ,טבנ" :םילמה 2، 

הזיחא 'ןיא וז הארוהל .דמג תניחבב אוהו תילמרונה הגרדל עיגה אלו ותוחתפתהב דמעש 

.דומג ,דמג םילמה ושדוח ךכ םושמו ,ל"נה םילמב 
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 sutura 25רפת

 sutura coronahs רתכה"רפת

 sutura frontalis חצמה-רפת
 sutura lambdoidea אדבמלה"רפת

 sutura sagitalis ץחד"רפת
 symphysis דחאמ
 yphilis 1 es

 Tampon tamponade םתס
 tenesmus דקיחד לחר
 tetanus תדפצ

 thoracic הזח לש
 thorax רזח ("תיב)

 thrombophlebitis דירוה לש תיקקפ תקלד

 thrombosis 26תקקפ
 thrombotic תקקפ לש
 thrombus קקפ
 tonic V contraction, spasm

 tonus (tone, tonicity) סונוט
 toxaemia םדה"תלעדה
 toxicosis. תלער

 tiachea (המישנה לש) הנק
 tracheal catheter הנקה לש הרטתק
 traction הכישמ

 transfusion יודע

 transversus יבחך
 trauma הלבח

 tube תךפופש
 rectal tube תלוחלחה"תרפופש

 tuberculosis תפחש

 tuberculum תישושבג

 tuberculum ossis קיחה"מצע לש תישושבג

 pubis

 tuberositas (tuberosity) תששבג

tuberosity of the תשה"מצע תששבג 
 ischium

tumor לודג 

Umbilical רובט לש 
umbilicus רובט 

uraemia םדהדוגיש 

urea ןגיש 
urethra הכפש 

urethral הכפשה לש 

urethritis הכפשה"תקלד 
urina ןתש 
urticaria 27תדפדס 

Varices תוילד 
varicose יתילד תוילד לש 
vascular םדד"ילכ לש 

vena cava inferior ןותחת לולח דירו 
vena cava superior ןוילע לולח דירו 
venesection דירוד"ךותח 
venous venose ידירו דירור לש 
venous blood ידירו םד 

venter propendens ד؛ולת ןטב 
vertex דלדל 

vesica urmar1aןתهה"סיכןתשה٠תיחופלש י 
vesical תיחופלשה לש 
virulent יסרא 

11 ינויח 

vitality תויח 
vitamm ןימטיו 
vitellus ןומלח 
vomitus perniciosus 28תראממ האקה 

Yawn קוהפ 
yawn (to) קהפ 

בלש ןיבל (ישממ) רפת ןיב הנחבה םייקל יאדכ אל תירבעב םגש הרובס הדעוה 2؟ 

.(תומצעב ןוגכ ,המודמ רפת) 

.תקקפ אלו ,תולחמה לקשמב 26 

lathyrusochrus^ יוניכ אוה לורח וליאו ,דפרס הנוכמ urticaחמצה יכ ,תלרח אלו 27 

.pencuiosus גשומל ה^ תנכוסמ 28 

ריבעהל יאדכש הדעוה הרבס ךכיפל .תויביספה תא השיגדמ ,התוא םיעיצמ שיש ,"השונא" 

.םיעגנמ (malignant, bosartig) ריאממ גשומה תא הז ןיינעל 
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תודלימ יחנומ 

 Ablatio praecox placentae=abrupt10
 praecox placentae

abortion הלפה 

early abortion תמדקמ הלפה 
late abortion תרחאמ הלפד 

missed abortion 29 תיחךנ דלפד 
abortus דלפד 
abortus artificialis תיתוכאלמ דלפד 

abortus completus הרומג—המלש הלפד 
abortus criminalis תילילפ דלפד 

abortus habitualis ה^טנמש דלפד 
ةا> תית؛ט דלפד 

abortus immmens ד^ופצ דלפד 
a 0 tu mcipiens הל חתמ הלפה 
abortus mcompletus ,המלש אל הלפה 

הרומג אל הלפה 

abortus septicus ההולא הלפה 
abortus spontaneus הילאמ הלפה 
abortus therapeuticus ,תיאופר הלפה 

31תייופך דלפד 
abraslo דורג 

abruptio praecox לש תמדקמ תודרפד 

placentae -םדקמ רותנ ד؛לשד 
 67 accidental V hemorrhage p
accoucheur accoucheuse תדלימ דלימ 
 crt V 1 t

 ad aerens V. placenta
adnexa uteri םאה—,םחרה תולופט 
after-birth הדלה רחאלש 

after pams הדלה רחאלש םיריצ 
amenorrhoea תסוירדעה 

amnion 32 ריפש 

 liquor amnn r. liquor
amniotic יריפש 

amniotic sac ריפשה (ימ) סיכ 

anteflexio המידק הפיפכ 
ante-natal care הדלח ינפלש לופט 

ante partum הדלה ינפל 
 ante partum hemorrhage=haemorrhag1a

 ante partum

anteversion 33 המידק ה؛נפ 
 arrest V transverse

a phyxia livida לחכ ק גשת 
asphyxia neonatorum םידוליד"קינשת 

םידוליד 

asphyxia pallida דוח קינשת 
atonia uteri םאה- םחרה לש הינוטא 

axis of the pelvis ןגאה ריצ 

 Bag of membrans םימורקה"קש
 bag of waters ריפשה"ימ קש
 Bartholinitis ןילותרב ש'יע הטולבה תקלד
 Bartholin's glands^glandulae Bartholini

 basiotribe םיסבה"קסרמ
 basiotripsia סיסבה"קוסר
 Blasensprengung, Blasensprung, V

 ruptura membranae
 breech presentation V presentation

 Braxton Hix םקה ןוטסכרב (לש דינפד)
 (version)

.late abortion יל החנוהש תרחואמ אלו 2و 

(Aniage) תייטנ תא תורידגמ ןניא "תילגרה הלפה" וא ,"ליפהל תוליגר" 80 

.ןאכ רקיע הזו ,ליפהל םומםיגגררא؛ן 

הלפה לכ אל ךא ,תיאופר הלועפ איה תיתוכאלמ הלפה' לכ ירהש ,תיאופר אלו 31 

.יופיר התילכת 

התאר הדעוה לבא .םורקה אקווד אוה ריפשש תורוקמה ןמ תטלחומ הייאר ןיא 32 

ואובמב ןייעו ,םירחא םירקמב םג ןושלה דעו גהנ ךכ .וז תרדגומ הארוה ריפשל דחייל תלעות 

.ןושלה דעו לש הקינכתה יחנומל ןולמל קילאיב לש 

בוברעמו תועטמ ענמיהל ידכ ,םינפל הלמה לע המידק הלמה תא הפידעה הדעוה 33 

.דוקינידסח ביתכב םינפל הלמב 
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 brow presentation V presentation

Caput succedaneum 34 שאלה"חופת 
cavum uteri םאה — ,םחרה ללח 

cephalotribe תלגלגה"קסרמ 
cephalotripsia תלוגלגה"קוסד 
 cerebral V hemorrhage
cervix uteri םאה— םחרה ראוצ 

 caesarean section =sect10 caesarea

chloasma gravidarum ן1ירהה תורהב 
chorion תיסיס 

 chorion frondosum הריעש תיסיס

 chorion Iaeve הקלח תיסיס
chononepithehoma ריאממ יסיס לודג 
ct 1 ا 35תולב 
إ 36םיריוטילל 

coilmg of the cord רובטה-לבח תפינצ 

colpeurynter קיתרנה-בחרמ 
lp y קיתרנד תבחרד 

 combined r version

commissura anterior תימדק הבילש 
commissura posterior תירוחא הבילש 

conception תורבעתה ,רובע 
configuratio הרוצה תמאתה 
congenital הדלמ 

co^ugata diagonalis ןגאה לש ןסכלמ בטק 

conjugata externa ןגאה לש ןוציח רטק 

tonjjpata vera ןגאה לש יתמא רטק 
 cord V coiling, umbilical
 coronalis V sutura

corpus albicans ןבנבל ףוג 
corpus luteum בהצ ףוג 
corpus luteum ןוירהה לש בהצ ףוג 

 graviditatis

،":،pus uteri םאה — ,םחרה ףוג 
cotyledones placentae 37 הילשה"תוקלח 
 cranioclas1s=cepha

 lotripsia
 cranioclast — cephalotribe

craniotomia תלוגלגה ךותח 
Crede(method of ر הדרק (תטיש) 
 curettage=abras10
curette דרגמ 

cyclus menstruations תסוה רוזחמ 

 Decapitatio שארה"תתירכ
 decidua 38תרשונ
 decidua basalis תיסיסב תרשונ
 decidua reflexa תרזוח תרשונ
 decidua vera תיתמא תרשונ

 deflexio capitis 39 שארה-תפיקז

רבודמהש העשב ,הבצ שארה לכ וליאכ הנשרפתת "שארה תקצב" וא "שארה תובצ" 34 

."דיה חופית" לא שקיהה פ"ע שדוח .שארבש דחא םוקמב אוה 

.(בי חי 'רב) "הנדע יל התיה יתולב ירחא" פ"ע 35 

םימעטמ יוצר אל התעדלש ינפמ ןדמח ,ןגדגד :םילבוקמה םיחנומה תא התחד הדעוה 36 

בטומו ,ןושליתוסג לש חיר ןהב שיש םילמ חינהל (םירוענה ינבל הרבסהה תורפסב) םייכוניח 

.הל התארנ אל ( را رطا תיברע ןמ) "רטב" העצהה םג .יעדמה םשב שמתשהל 

לש םימוגרת םנמא םה "הילשה ירותפכ" ,"הילשה יגיספ" םילבוקמה םיחנומה 37 

 cotyledones הילשה ןמ םיטלוב םישוגל הנווכה ןיאש םושמ ,ידמל םימיאתמ םניא לבא

ןתמרש תונוש תוקלחמ לוכיבכ תבכרומה הילשה יקלחל אלא םיגיספ וא םירותפכ תרוצב 

.הוש ךרעב 

ןייצת — תרוסנ פ"ע - תרושנ הלמה ؟רשג ןושלמ הרומכ בשחית "תירשנ" הלמה 38 

ינוניבב שומישה .רושנל יושעה םורקל ןאכ הנווכה םלוא .רשנ רבכש םורקה קלח תא 

רבכמ תלבוקמ םורק ןויצל הבקנה תרוצ .ב"ויכו תזזוג ,תבלוח :פ"ע אוה וז תילכתל לעופ 

.המודכו תיסיס ,תיריר :ןוגכ 

,הלעמל אל לבא הטמל וא םידדצל ןוויכב העונת תעבהל המיאתמ "הייטה" הלמה 39 

.הלעמ יפלכ דלוה שאר תפיקזב רבודמ ןאכ ירהו 
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descensus vaginae קיתרנה"תחינצ 
distantia cristarum "יסכר ןיבש קחיו 
OSSIS ilei םילסכה 

distantia Sp1narumםילסכ،ד"יצוק ןיבש קחד 

anteriorumsuperio םינוילעה םיימדקה 
 rum OSSIS ilei

distantia trochanterica "ילתןיבשקחל 

ךריה 

 dry V. labour

 dysmenorrhea א39 (המיאכמ תסו
 dyspareunia הלפת האיב ;הביאכמ האיב

 dystocia הדלה"ישק

 Early V abortion

 eclampsia 40היספמלקא
 ectopic r. gestation pregnancy
 embryo רבע
 embryotomia רבעד"ךותח
 emesis gravidarum תורדד תאקד
 endometritis םאה - םחרה"תיריר תקלד
 endometrium = mucosa uteri

 episiotomia ץיחד"'ךותח
 ergot ןופיש ינדל טוגרא

 exammatio externa תינוציח הקידב
 (abdommalis) (ןטבד ךרד)

 exammatio interna תימינפ דלידב

 (rectalis vaginalis) (תלוחלחד ךרד
(קיתרנה 

 expression (הדרק תטיעב) הטיחס
 expulsion 41 חטלמק
 externa conjugata ןוציח רטק
 external V version

 externalia םישובמ
 extractio infantis דלוהיתאצוד

 extrauterma V graiuditas

 extrauterme r. pregnancy

 Face presentation r. presentation

 febris puerperal1sהדלהתב٩כשלשתחדק
 fecundatio הירפה
 fertilization == fecundatio

 fibroid, fibromyoma לודג ,יפיל לודג
ירירש"יפיל 

 fimbriae (*יציצ הדיחי) תויציצ
 fimbriated, frmged תויציצ יושע
 flexion stage=

 stadium flexionis

 fluor albus ןבל ביז
 foetus רבע

 folliculus Graafi ףרג לש קיקז
 forceps obstetricia דלימה"יחקלמ
 fornix vaginae קיתרנה-תפכ

 fornix anterior קיתרנה לש תימדק הפכ
 vaginae

 fornix lateralis קיתרנה לש תידצ הפכ
 vaginae

 form؟ posterior לש תירוחא הפכ

 vaginae קיתרנה
 fore-waters םינושאר םימ
 fossa naviculars הריסה תמוג
 fundus uteri םאה-םחרה תיעקרק
 funiculus umbilicalis רובטה"לבח

 Gemelli םימואת
 genital ןימה"ירביא לש
 genitalia ןימה-ירביא
 germ טבנ

 germinativa r. macula

.44 הרעה האר 

.םיסוכרפ םגו תויוצווכתה ןאכ שי ,ותומלשב גשומה תא העיבמ הניא תצוכ רלמד 4ه 

,תורחא תולחמ תלחג םג םה םיסוכרפו תויוצווכתה ,שומישב הלק הניא "תסכרפ תצוכ דעצרד 

.תונושל ראשב םג לבוקמה יעדמה םשב הז ןינעל שמתשהל בוטו 

ותליעפ תא השיגדמ איהש יגפמ "האיצי" תגהונהמ רתוי המיאתמ הטלמה הלמה 4ل 

םרטב" הדילה רואיתב תרכזנ איה ארקמב .הדילה לש - היינשה - תאזה הפוקתב םחרד לש 

.(ד וס והיעשי) "רכז הטילמהו הל לבח אובי 
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gestation רובע ,ן1ירה 
ectopic gestation ומוקמב אלש ןוידה 

girdle of contact עגמה לגעמ 
glandula Bartholini ןילותרב לש הטולב 

gonadotropic {ליעפמהו עיגמה ןומרוה 
hormon ןימה תוטולב תא 

 Graafian follicle = folliculus Graafi

gravida תרבעמ ,הרה 
graviditas רובע ,ןוידה 
graviditas ,טהרל ץוחמש ןוידה 

extrauterina ימחרךדח — 
gravidatis tubaria הדצוצחב ןוירה 
gynaecology היגולוקניג 
Habitus תוזח 

 hysterectomia טאה—,םחרהיתתירכ
 Icterus gravis תורהה לש הדומח תבהצ

 gravidarum (acute yellow atrophy هل '٦١
 icterus neonatorum םידוליה תבהצ

- םידוליה 

 ileus םיעמה-תמיסח

 implantatio ב41 (תירפומה הציבה לש)הערשה

 impregnatio הירפה
 incarceratio uteri םאה ,םחרה תואלכה

 inclinatio pelvis ןגאה תיטנ
 mcreta V. placenta
 induced r labour

 induction of abortion הלפה תמירג
 induction of labour הדלדומירג

 inertia uteri V atonia uteri haematocolopos קיתרנב םד"תרירצ
haematometra םאב—,םחרב םד תרירצ 

haematosalpinx הרצוצחב םד תרירצ 
haemorrhagia ante הדלה ינפלש םד"בוז 

 partum

haemorrhagia post הדלח רחאלש םד-בוז 

 partum

Hegar (signum) רגה (לש ןמיס) 
hormon corporis בהצה ףוגה ןומרוה 

 Iutei

hormon folliculi קיקזהיןומרוה 
hydramnion ריפשהךוקרדיה 
hydrorrhoea תורהה לש םימ"תביז 

 gravidarum

hydrocephalus הדלמש שא،והךוקרדיה 

 congenitus

hydrosalpinx הרצוצחב א4؛םימ-תרירצ 

hymen םילותב 
hyperemesis ו،רתי האקה 

infectio puerperal1sהדלה בכשמ לש םוהז 
insertio centralis יזכרמ רובח 

msertio margmalis 42ףקהבש רובח 
msertio velamentosa ינוליו רובח 

mspectio cavi uteri ,םחרה ללח תרקב 
םאה - 

insuflation of the tubes תורצוצחה תחפה 

interruption of ןוירה תקספה 
 pregnancy

 intervillous blood spaces = spat1a
 mtervillosa

intrauterine םאה -,םחרה ךותב 
mtroitus vaginae קיתרנה"אובמ 
inversio uteri םחרה"ךופה 
involutio uteri 43,םחדה"תוסנכתה 

םחרה"תובש 

Knot-false המדמ רשק 
knot true יתמא רשק 

.10 הרעה האר א44 

םעב גהונה לעפתהה ןמ רתוי ןאכ םיאתמ ליעפהה .דמוע לעופ אוה "שירשה" ב41 

.םיקזח םישרש קמעה ؟הארוהב 

הלבקהה תמחמ "،ראפבש רוביח" ,"ילוש רוביח" לע הזה חנומה תא הפידעה הדעוה 42 

הנווכה אקווד ואלש םושמ ןאכ חונ וניא "יפקיה רוביח" ףוריצה .(ש"ע) "יזכרמ רוביח"ל 

.ובש תמיוסמ הדוקנל וליפא אלא ףקיהה לכב רוביחל 

תבישל הז חנומב הנווכה וליאו ,רז ףוגב םאה תפטעתמ ולאכ ןבות ףוטע הלמה 43 

מ"ות הל שיש ,גלפומה הלדגמ (ךרעב תועובש השש) םיוסמ ןמז ךשמב הדילה רחא דימ םאה 

םירירשה תלועפ תנייצמ איהש ינפמ המיאתמ הניא תוצווכתה הלמה .יעבטה הבצמל ,הדילה רחא 
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 Kristeller (method of...) רלטסדק (תטיש)

 Labium majus דלודג דפש
 1 b דנטק דפש
 lb דדל

 dry labour דשבי דדל
 induced labour תמדגנ הדל
 mechanism of labour הדלה סומסגכמ

 precipitate labour הפוטח הדל
 (Sturzgeburt)

 trial labour דולי-ןויסנ
 lanugo תושכ"תורעש
 late V. abortion

leucorrhoea ןבל"בוז 
levator am תעבטה"יפ םירמ 
ligamentum latum הבחר העוצר 
ligamentum ovarii לש תדחימ העוצר 

proprium הלחשה 
ligamentum rotundum הלגע העוצד 
I1gi؛nentum sacro הצעהו םחרה תעוצר 

 uterinum

 ligamentum suspen חלחשה"ילת תעוצר
 sorium ovarii

 linea nigra רוחש וק
 liquor amnu ריפשה"ימ
 liquor folliculi קיקזה"ימ
 lithopoedion ןבאמ רבע
 lochia הדל"בוז

lochia alba ןבל הדל בוז 

lochia cruenta ימד הדל-בוז 
lochia rubra םדא הדל"בוז 

lochia 8عهةألص016صعآلد؟آل0ت1 ימד הדל בוז 
lochia serosa יבויסג הדל בוז 

lochial הדל"בוז לש 

 Maceratio סומסמ

 macerated סמסממ

macula germinativa טבנה"פתכ 
maternal יהמא ,םאה לש 

maternity תודלויל םילוח-תיב !תוהמא 
mature לשב 
 mechanism V. labour

meconium רבעה תאוצ 

menarche תסוה"סדפ 

 menopause=cl1max

menorrhoea תסוה"ףטש 
menses 44 (נ יז) תסו 

menstrual יתסו ,תסוה לש 
 menstruat10=menses

 cyclus menstruationis r. cyclus

metreuynter םאה-,םחרה בחרמ 

metritis םאה-,םחר،דדוקלד 
metrorrhagia םאה -- ,םחרה ןמ םד בוז 
midwife תדלימ 
 missed V. abortion

mola הזודיטדיה^לומ ,תיעוב 45הלומ 

 hydatidiformis, mola hydatidosa

mons veneris הורעה ףכ 

הלמה תא מי'י עודיכ .יגולותפ בצמ לע חנוה "קמצ" .הדילה יריצ תא השוע איה איהש 

.ןאכ םיאתמש המ ,ןוטק ןבומב (כ ,הכ היעשי) "םנכתהפ" 

שולש הנעבקתש דע תסו הל תעבוק השא ןיאש" :י"מ ט"פ הדינ ؟הבקנ ןושלכ 44 

יצוה) ט"פ הדינ אתפסות ;"םימעפ שולש הנממ רקעתש דע תסוה ןמ תרהטמ הניאו םימעפ 

תסוו לכו" ؟ג"ע ,חל אמוי ימלשורי ;"תסוו הניא םימי העברא הל הגריס" :(6503 לדנמדקוצ 

תסו הלמה שומישל ."התסוו העבקנ" ,"הכורא תסוו" ؟ג"ע ,טמ הדינ ימלשורי ;"ןהב התיה הבוט 

"תסו הז ירה" ומכ םייוטיב ירהש ,םיידומלתהו תורוקמה ןמ העירכמ הייאר ןיא רכז תשלב 

תצקב "ינולפ לש ותסו אוה ךכ" ,(םש אתפסות ,"תסו וז ירה" תמועל) ,(ח"מ ,ט"פ הדינ) 

הבקנ ןושלב שומישה דגנכ םילוקש םניא (א"סב "ינולפ לש ותסו איה ךכ" תמועל) םירפס 

י"שר ןוגכ ,תסו הלמה תא םירכזמה םיבושח םיקסופו םישרפמ שי םלוא .םיראתו םילעפב 

תסו :אי ,ח האיב ירוסיאב ם"במרה תמועל "עובק תסו" דועו א"ע ,דס הדינ לשמל ןייע) 

.םירחאו ד"בארה ,(ב"ע ,גס םש) תופסותה ילעב ,(העובק 

؛ילב םלוה וניאו דבלב היגולומיטאה פ"ע ןוכנ אוה (תויחופלש) "םיחר" םוגרתה 4ق 
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mucosa uteri םא،ד-,םחרה"תיריר 

multigravida תינידה 
multipara תינדלו 
neonatus א45ךןלי ,ך؛ןלי 

nullipara הדלי אלש (،דשא) 

Obsetric(al) ן('דכו םירפס ןוגכ) ןודלימ לש 
(דכו םיחקלמ ןוגכ) תודלימ- םידלימ לש 

obstetrician דלימ 

oestrin ןידטסא 
ohgohydramnion ריפשה ימ טועמ 
oligomenorrhea תסוה"טועמ 
orificium uteri ןוציחה (םאה") םחרה"יפ 

 externum

orificium uteri ימינפה (םאה ) םחרה יפ 
 internum

 uteri externum=orificium uteri ْ0

 externum

 OS uteri internum=orificium uteri

 mternum ١

osteomalacia ص תומצעה תככר 

 ٠ .osteomalatic V pelvis
ostium abdominale ינטב הרצוצחייפ 

 tubae uteri

ovarian הלחשה לש 

ovariotomia הלחשה"ךותח 
ovarium הלחש 

 ov1duct=tuba Fallopil
ovulatio 46 הציבה תגירח 

ovum הציב 

Parametritis םאה - ,םחרה-דצמ תקלד 

parametrium םאה—םחרה"דצמ 
partus הדל 
partus operativus חותנ'47 תדל 
partus praematurus תמדקמ הדל 
partus serotmus תדחאמ הדל 
partus spontaneus הילאמ הדל 
pelvimeter ןגאדמ 
pelvimetry ןגאה תדידמ 
pelvis ןגא 
 axis of the pelvis V. axis

contracted pelvis א4לרצ ןגא 
osteomalatic pelvis תומצעה יכוכר ןגא 

planes of the pelvis ןגאה"ימוחת 
rachitic pelvis תיכר לש ןגא 
reduced pelvis ןטקמ ןגא 
pelvis infantilis יתודלי ןגא 

pelvis nana יסננ ןגא 
pelvis parva ןטק ןגא 
pelvis plana חוטש ןגא 
 pendulous abdomen =venter propendens

perforatio capitis שארה"בוקנ 
perforation of after 4ة בקועה שארה בוקנ 

 coming head

peforator בקמ 
perimetritis םאה-,םחרה-בסמ תקלד 
perimetrium םאה — ,םחרה בסמ 

א םיכלמ 'ר ,ע"ש אוה 'דולי לבא ,דלונ==ראות אלא 'דולי" ןיא א45 .גשומה תא 

21 הרעה האר ص .ךרועה—ה ,הכ ;די ,וט ;א הי בויא ;ד הי א"יהד ؟זכ—וכ ,ג 

עבק ןושלה דעו ,בגא .הזה -גולויבה ךילהתה תא ללכ העיבמ הניא "ץויב" הלמה 4ة 

ןושלה דעו לש חבטמה יחנומל ןולמב ןייע) הציבב המודכו הצימח ,קרמ ברע תועמשמב ץיב 

.(42 ימע 

ןייע) הדוקינ ךכ עבק ק"דרה רבכו ,תאצ ,תעז פ"ע איה וז תוכימס תרוצ דוקינ 47 
.(הז ךרע י"ב לש ונולמב 

העפות לש תויורשפאה לכ תא ללוכ אוה יכ ,"םצמוצמ" חנומה ןמ בוט 'דצ" חנומה א47 

.ילגנאה חנומה םג ןווכתמ ךכל ;ב"ויכו יסננ — ,ןטקמ 'א :ןוגכ ,וז 

בקוע רבדב .הנורחאב אב אלא ,ןמזב דחאמ וניאש םושמ ,רחאמה ר"הנ אלו 4ة 

.56 ימע ןושלה דעו לש הקיטמתמ יחנומל ןולמב ןייע 
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؟ؤ האוטדה י_ 

 permeorrhaphia םיבקנה ץיח תריפת
 perineum ^םיבקנה ץיח

 protection of perineum V. protection

 persistant vomiting תדמתמ האקה
 pessary םאה—,םחרה תעבט

 phantom ٧ pregnancy

 phlegmasia alba הביאכמ הנבל היסמגלפ
 dolens

 pituitrin ןירטאוטיפ
 placenta הילש'
 retentio placentae V retentio

 separatio artificialis p. V٠ separatio

 separatio praecox p. ٧. separatio
 placenta accreta הצוענ הילש
 placenta adhaerens תכרסג הילש
 placenta praevia חתפ-תילש
 placenta praevia תיזכרמ חתפ תילש

 centralis

 placenta praevia ראוצב חתפ תילש
 cervicalis

 placenta praevia תידצ חתפ"תילש
 lateralis

 placenta praevia תיוצק חפפ"תילש
 margmalis

 placenta succenturiatfc יאול תילש
 placental יתילש ,הילשה לש
 planes of the pelvis ٧٠ pelvis

 podalic vers10n==vers10 m pedum

polyhydramnion ריפש ימ יובר ,ןוקרדיה 
polymenorrhoea תסוה"תופיכת 
polypus cervicis דאוצה ם1פלופ 
portio vagmalis uteri לש קיתרנה קלח 

םאה-,םחרה 

positio(n) בצמ 
dorsal position בג"בצמ 

postmaturity (Uebertragung)ףדוע ןוירה 

postanatal הדלה רחאלש 
post partum הדלה רחאל(ש) 
 post partum hemorrhage=haemorrhagia

 post partum

preeclampsia ה9םפמלקא רשבמ 
praematurus 50גפ 
 placenta ٧٠ praevia

 labour ٧ preapitate
 pregnancy = graviditas

 ectoptc pregnancy = ectopic gestation

 extrauterine pregnancy = graviditas
 extrauterina

phantom pregnancy המדמ ןוירה 
 pregnant== gravida

 premature labour=partus praematurus

prenatal הדלה ינפלש 
presentatio(n) 51גצמ 
breech presentation זוכע-גצמ 

م .הקיפסמ הניא הדבל ץיח הלמה هو 

תפוקתב לשבש לשב ירפ תנייצמ איהש םושמ ,הז ןיינעל הבוט הניא ריכב הלמה 50 

ינפלש הגרדה איה ,ירפה תוחתפתהב תמיוסמ הגרד רידגהל ךירצ ןאכ לבא ,תמיוסמ ןמז 

ךכל תונווכמ תאז תמועל .הז ןיינעל- ןוכסת אל םדקומ הלמה םג ךכיפלו ,(!רסוב אלו)ולושיב דמג 

הנמטש הגפ ר"ת" ؛א"ע ,גכק תבש ؟ב"ע זנ תוכרב "הרמת יגפ" לשמל ןייעו ,הגפ ,גפ םילמה בטיה 

דלוב רבודמ ןאכ ףא ."לשבתהל ןבתב הנמוטו הכרצ לכ הלשב אלש הנאת" י"שריפ "וכו ןבתב 

.ולושיב רמג דע וממחל הרגדמב ותוא םינמוט וא ןפג רמצב ותוא םיפטועש ונמז יגפל דלונש 

לשמ" ؛ז"מ ,ה"פ הדיג הנשמב ךכ לע ןייעו ,הדעוה שודיח הניא איה ףא םדאל חמצה ןמ הלאשהה 

היואר" ؛א"ע ,זק ןירדהנס .",וכו תקונית התע הגפ לחובו למצ הגפ השאב םימכח ולשמ 

הגרד ןייצמ "גפ" יכ ןעוטה ןעטי לאו ."הגפ הלכאש אלא םעילא תב עבש תב דודל התיה 

תיגולותפ איה תמדקומ הדיל םנמא יכ ,תיגולותפ הדבועב ןאכ ןיינע ונלו תילמרונ תוחתפתהב 

.ללכ יגולתפ וניא ,"גפ" םשב ותוא םיגייצ^^ דלונה לבא 

ועבוה positio. presentatio. situs ז"בז םירושקה םיגשומה תשולש 51 
.םתשלש תא לולכל לוכי "החונת" םשה .חנמ—גצמ"-בצמ ؛דחא לקשמב 
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brow presentation חצמ — ,תובג-גצמ 

face presentation םינפ גצמ 
presenting part םד1ק קלח 
primarity weak pains םיריצ"תשלח 

תינושאר 

primigravida הנושארל הדה 
primipara הריכבמ 
produce(to)abortion הלפה םורג 
progesterone ןורטסגורפ 
prolactin ןיטקלורפ 
prolan ןלורפ 
 prolapse of the cord=prolapsus funiculi

 umbilicalis

prolapsus funiculi רובטה לבח טמש 
 umbilicalis

prolapsus manus דדז"טמש 
prolapsus uteri םאה ٠ ,םחרה טמש 
protection of the םיבקנזז ץיח תנגה 

 perineum

pruritus vulvae תפה לוכא 
 pudenda=externaha
puerpera הדל"תבוכש 
puerperal הדל-בכשמ לש ,הדל"תבוכשלש 

 puerperal fever = febris puerperalis

 puerperal state = puerperium

puerperium הדל"בכשמ 
pyosalpinx הרצוצחב א^1הלגמ"תדירצ 

 Reduced V. pelvis

 repositio manus דיה תרזחה
 residual waters םינורחא םימ

 retentio placentae הילשה תריצע
 retention of urine ןתשה"תריצע
 retraction ring תוצוכתהה"תעבט
retroflexiouteri רוחאל(םאה)םחרה תפיפכ 

retroplacental הילשה ירוחאמ 
retroversio הרוחא הינפ 

 revisio cavi uteri r. mspectio cavi uteri

ruptura membranae , תיחופלשה"תעיקפ 

תיחופלשה-עוקפ 

Blasensprengung תיחופלשה עוקפ 
Blasensprung תיחופלשה תעיקפ 

rupture of the mem תיחופלשה תעיקפ 

branes in pregnancy ןוירהב 
rupture of the mem תיחופלשהדועיקפ 

branes too early (הדילב) תמדקמ 
 m labour

rupture of the mem، תיחופלשה"תעיקפ 
branes too late (הדילב) תרחאמ 
 in labour

Sacral דצעד לש 

sacro anterior, ;،דמ דק הצעה 
posterior דרוחא 

salpingectomy הרצוצחה"תתירכ 
salpingitis דרצוצחר"תקלד 
salpinx דרצוצח 
sectio caesarea 52ךתח"תדל 
sectio caesarea ןטבד ךרד ךתחיתדל 

 abdominalis

sectio caesarea קיתרנה ךרד ךתח"תדל 
 vagmalis

separatio artificialis תיתוכאלמ דדרפד 

(manualis) place הילשה לש (דיב) 
 ntae

separatio manualis תקלח תדרפה 
cotyledonis דיב הילשה 

separatio praecox תמדקמ הילש תודרפה 
 placentae

 serotinus V partus

 signum V Hegar

.10 הרעה האר 8ةل 

היגולומיטאב דסוימה םוגרת אוהש םושמ "ירסיקךותיח" חנומה תא התחד הדעוה 52 

,רםיק(0וילוי)םשהןמ caesarea הלמה תא השריפ תרחואמ הדגא ךא יכ חכוה .תיעטומ 

.היגולוטואט אופא אוה יזעולה חנומה _==caedo לע איה תסחייתמ רבדה לש ותימאל לבא 

Schmttentbm' חנומב םישמתשמ שי תונורחאה םינשה לש תינמרגה תיעוצקמה תורפסב םג 

 dung םוקמב aiserschnttt،؛.
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81 האופרה יחנומ 

situs א52חגמ 

situs longitudmalis יכרא — ,ךר؛<ב חנמ 

situs obliquus ןסכלמ חנם 
situs transversus יבחר — ,בחלב חנמ 

smegma בלח 
smegma clitoridis סירוטילקה"בלח 
stadium dilatations ,תובחרתה תפוקת 

החיתפה- 

stadium expulsionis הטלמהה תפוקת 
stadium flexionis הפיפכ"בצמ 

stadium placentae הילשה תפוקת 
spatia mtervillosa טיסיסה ןיבש םיחוד 

Stem (method of) ןייטש"תטיש 
sterihtas תורקע 
still-birth תמדודל 
still-born 53הדליתמ 

Stillstandgeburt הדלה"תתיבש 
striae gravidarum תורהה"יספ 
subinvolutio 5ء דתוחפ תוסנכתד 

םאר - םחרד לש 

 succedaneum y caput

 a .pi enta
 symphysis ossis pubis קיחה םצע החאמ

 syncytium ןויטקנס

 Tetanus uteri םאה - םחרה תדפצ

 transverse = transversus p. 72

deep transverse קמע יבחר דמעמ 
arrest (of head) (שארה לש) 

traumatic הלבח לש 

Trendelenburg גרובנלדנרט בצמ 
 position

 trial y. labour

trophoblast טסלב؛תרט 
tuba (Fallopn) הרצוצח 
 umbilical cord = funiculus umbilici

 urogenitals V. diaphragma
uterine םאה לש ,ימחר ,םחרה לש 

 uterine atony = atonia uteri
 uterme inertia = inertia uteri

 uterine involution = involutio uteri

uterus 55םא ,םחר 

Vagina קיתךג 
vaginal יקיתרנ ,קיתרנה לש 
vagmismus קיתךןה"תיוע 
vagmitis קיתרנה"תקלד 
 velamentosus y. insertio

ventrofixation ןטבה ןפד לא רובח 
vernix caseosa תיגיבג הכל 

r (n) ר^נפד 
combmed version תבכרמ הינפה 
external version תינוציח הינפה 
internal version תימינפ הינפה 

.51 הדעה האר א52 

,prenatal mortahty גשומה תא םג ללוכ ''תמ דלונ"ש םושמ '^מ דלונ" א 53 

דלוה תתימ קרו ךא ןייצמ still born חנומהש דועב ,הדילה ינפלש ٦٠ 

ןיב תקיודמ הנחבהל .neonatal mo^a11ty= דוליה תתימל ךופיהב םג הדילה ידכ 

תמ" ,"הדילה ינפל תמ" :ךכל הלבקהב .תיאופרה הקיטסיטטסב בר ךרע שי םיגשומה תשולש 

."הדילה רחא 

.המלש אהתש יוארה ןמשו המלש הניא ןיידע תוסנכתההש תזמור "התוחפ" הלמה 

לשמל .רחא ןפואב םג שרפתהל תולולע ןהיתשש אלא ,תומיאתמ המוגפ ,הרסח םילמה ףא 

תוסנכתה ןבות ןכו ,תוסנכתה ללכ ןאכ ןיאש בשוחה בושחי "הרסח תוסנכתהה ירה" טפשמב 

.רחא דצמ המוגפכ אלא הרסחכ אקוד ואל המוגפ 

,םא הלמה םיידומלתה וניתורוקמב תשמשמ הז ימוטנא רביא תרדגהלש ירב םנמא 55 

שמתשהל םויה םיגהונ ןכ פ"עא .טלחהב רדגומו םיוסמ ןכות ןיא םחד תיארקמה הלמל וליאו 

.ךומסל המ לע .דז שומישל ול שיו ,תועט תאז ןיא םינפ לכ לעו ,הב םג 
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versio m pedum הינפה ,לגרב הינפה 
56 ^גרל 

 vesicula germinativa טבנה-תעוב
 vestibulum vaginae קיתרנה"רידזורפ
 villus סיס

 vomitus gravidarum תורהה תאקה

 vulva 57 ٨٥

 vulvitis תפהדרקלד

 Waters r. fore, residual

 Zona pellucida ףוקש רוזא
תירחש תאקה vomitus matutmus ا 

.הינפהה ןוויכ איהשכ ■ לגרל ,הינפהה רישכמ איהשכ — לגרב ةء 

חלמה תא הז ןיינעל הדחיי הדעוה .השא תוורעל אקווד תדחוימ הניא הורע הלמה ة7 

ןושלבש התופ פ'יע יאדווב) vagina ןבומב תיאופרה תורפסה ןמ קלחב הכ דע תשמשמה תופ 

.ש"עו קיתרנ הדעוה הל החינהש (םימכח 
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האופר יחנומ 

1('ה המישר) 

להנמה היהש ,ל"ז ןמכל המלש 'רד ןושלה דעו לא הנפ ש"ת רייאב 
םייגולואינלבה םיחנומה תא עבקי ןושלה דעווש שקיבו .הירבט ימח לש יאופרה 

.ץראבש אפרמה תומוקמ לע ורקחמ לגרל ול םיצוחנה 

ח"יבו ,חונמה לש ותשקבל התואנ ة ןושלה דעו לש האופרה יחנומל הדעווה 

םיחנומה תא דבעל הילע הליטהו תדחוימ הנשמ תדעו התנימ הנש התוא לש ןוויס 
.םישורדה 

— היגולואינלבל החמומכ ל"ז ןמכל 'רדה דבלמ — ופתתשה הנשמה תדעווב 

'רד ,ץ י בוביל והיעשי 'רד ,ןירפלייה 'ל 'רד :2 האופרה יחנומל הדעווה ירבח 
תמישר השמיש הדובעל דוסי .ם ייח 'ן ב 'ז 'רד ריכזמבו ,(ןושלה דעו) ת רופ 'א 

.ןמכל 'רד שיגהש ,םיירבע םיחנומל תונוש תועצהו םייזעול םיחנומ 

,הנושאר האירקב קר שגומה רמוחב ןודל הדעווה הקיפסה ש"ת תנש ךשמב 

לש התדובעב תינמז הקספה הלח ןוושחרמב 'כ םויב ןמכל 'רד לש ותריטפ םעו 
היגולואינלבל החמומכ ףרטצנ הדעוולו ,הלועפה השדחתנ א"שת ןוויסב .הדעווה 

תובישיב .אצומב םילוח תפוק לש הארבהה תיב להנמ ,ץיבוביל עשוהי 'רדה 
'רדו רנטנומ 'ז 'רד םג ופתתשה זומתןוויס םישדחב הדעווה לש תודחא 

.האופרה יחנומל הדעווה ירבח םה ףא ,ץיבוניבר 'א 

יחנומל הדעווה ירבח ראש לש םנויעל ורסמנ הנשמהיתדעוו לש היתועצה 

תורדתסהה םעטמ םייאופרה םיחנומה תדעו לשו ןושלה דעו ירבח לכ לש ,האופרה 

התואבש זומתב ד"כב ינשהו 'א"שת רייאב ייב ןושארה :םירזוח ינש י"ע תיאופרה 

ןוידהו ןויעה דוסי לע תונושארה תועצהל םינוקיתה ומכוס ינשה רזוחב .הנשה 
.ןושלה דעו תוריכזמב ולבקתנש תוגשהבו תורעהב 

'ש 'רד 'רנישטרוט ה"נ יפורפ !הירבטמ ןמכוב 'רדו יתרפא 'א 'רד וריעה 

•ןושלה דוע ירבח — ס'הרפש 'נ 'ה ,ץיבונועמש דוד 'ה ,ןמריש 'ח 'רד ,יקסבוחינרשט 
.ל"נה םיחנומה תדעוו ןיביי 'ש 'ה 

לש הימיכה יחנומל הדעווב םג ונודינ וז המישרבש םינוש םיימיכ םיחנומ 

הטיסרבינואה די לע ןטרסל ןוכמה לש תימיכה הקלחמה ןמ ןירטמה 'ש 'רד י 
.םהיגהלו םיילגנאה םיחנומה לע רובעל וליאוה ןמאנ ףסוי 'רדו תירבעה 

82—63 ,א"י ךרכ 1373 361 ؛266 —262 ءو1مبو ימע 'י ךרכ ,"ונתשל"ב ןייע د 
.2 הרעה صو '8ע הזה ךרכג ןייע ه 
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םייללכ םיחנומ .א 

 alteration of the reaction Umstimmung م הבגהה"יונש
 balneologist Balneologe יאגלב"אפ1ר
 balneology, medical Balneologie היגולואנלב

 hydrology

 baths, bathing Badehaus ץחךמ("תיב>
 establishment

 bathing season Badesaison הצחרה תנ1ע

 climatic health resort Luftkurort, klimatischer ריע ,תימילקא אפרמ"ריע"

 Kurort תימילקא הצחר
 club-house, casino Kurhaus, Kursaal, Casmo וניזק ןתיב
 covered promenade Wandelhalle הרקמ תליט
 early season Fruhsaison תמדקמ הנוע
 drinking well Tnnkquelle יוקשל ןיעמ
 hydropathic establishment, Wasserheilanstalt יופד"תיב
 hydrotherapeutic — םימב

 late season Spatsaison תרח^מ הנוע
 manager of the baths Bademe1ster,-m תינלב נ *ןלב

 medical sprmg Heilquelle אפדמךיעמ
 pump room Trmkhalle יוקש"תיב
 reaction, thermal crisis Baderreaktion ץסרה"תבוגת
 seaside resort Seebadeort תימי אפרמ"ריע
 spaء watering place Badeott, Kurort הצחר"ריע ,אפרמ"ריע

 spa patient Badegast, Kurgast ץחרתמ אפרתמ
 spa treatment, spa cure Badekur ץחר<ב) ייפר
 summer (holiday) resort Sommerfrische ץיק חונ הנטיק
 water cure Trmkkur םייוקוק"יופר

ילדנימה ןיעמה .ב 
 encasing Fassung זוחא
 gas bubble Gasblase זג"תעוב
 mineral spring Mmeralquelle t םיבצחמ ןיעמ ילרנימ ^עמ
 sediment Bodensatz 2 טקשמ
,'١ תרבחמ ,"ןושלה דעו תונורכז" ,היפרגואיגה יחנומ תמישרבש "םינדעמ ןיע* םוקמב ل 

לוקוטורפ פ"ע ,ל"נה םיחנומה תמישרל רבעשל היפרגואיגה יחנומל הדעווה ינוקיתמ 43 לגע 
.דוחל ומסרפתי הדעווה ינוקית לכ .ב"צרת זומתב 'ג םויב הבישיה 

,המכה יחנומל הדעווה ןוקית preciptfate, Nuderschlag ושוריפש עקשמ אלו 2 
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 sinter  Quellsmter תי?؟"ןבא 

 spring ٠  Quelle ןיע ,ןיע^ 

 spring head  Zapfstelle ןיעמה"י؟ 

 spring salt  Quellsalz ת1עעמ"ח؛מ 

 thermal water  Therme םימח 

 to well up  zu Tage treten עובנ ,א1צי ,הכפ 

 well gas  Quellgas תוניעמדג 

 water gauge  Standglas (םימהדהבגךמ 

םהינימל םיילרינימה תוניעמה  .ג 

 alkaline spring  alkalische Quelle ילקלא ןיעמ 

 arsenouse spring  Arsenquelle ןסרא ןיעמ ,ךי;ורז ןיעמ 

 bitter springs  Bitterquelle דמ ןיעמ 

 brine  Sole תחלמת 

 bubbling spring  sprudel 8ק1גז 

 calcium sulphate  waters Gipsquelle (כ תדפג ןיעמ) םבג ןיעמ ןדיז

 calcium chloride waters Chlorcalciumquelle יראכ ןדיס ןיעמ 

 carbonated waters  Kohlensaurequelle םחפ תצמח לש ןיעמ 

 calcareous spring  erdige Quelle יתרפע ןיעמ 

 effervescent sour spring Sauerlmg (יגססות ץומח ןיעמ) הצמח ןיעמ
 ferrous waters  Eisenquelle, Stahlquelle לתב"ןיעמ 

 hydr0gen*10n  Wasserstoffionen ןמימ،ד"ינ1י זוכד 
 concentration  konzentration

 hydrogen sulfide  springs Schwefelwasserstoff יתידפג ןמימ ןיעמ 
 quelle

 iodine waters  Iodquelle ד1י"ןיעמ 

 low in minerals  mmeralarm םיחלמ"ליז 

 muriatic springs  muriatische Quelle יתידפג-יחלמ ןיעמ 

ordinary warm springs Akratotherme, indiffe- םייוצמ םימק ,םי؟וועפ םימח 
 rente Therme, Wildbad

 radio-active springs radioaktive Quelle יביטקא1ידד ןיעמ 

 radio-activity  Radioaktivitat תויביטקאיוידר 

 radium-salt  Radiumsalz םויךר"חלמ 

'א הימיכה 'מ תמישרבש תעבוק םוקמב (376 ימע 'י ךדכ "וננושל',) ,יב הימיכה יחנומ תמישרב 
.(56 ימע ,יו תרבחמ "ןושלה דעו תונחכו") 

לוקוטורפ פ"ע ןוקיתה .םש היפרגואיגה יחנומ תמישרבש עובמ םוקמב ,רונצ לקשמ לע 3 
.ב"צרת זומתב 'י םויב הבישיה 
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radon Radiumemanation םויךרה תליצא 
sodium sulfate springs Glaubersalzquelle ןרתנ תרפ؛ ןיעמ 
sulphatous sprmgs sulfatische Quelle יתרפג ןיעמ 
sulphurous springs Schwefelqueile יתירפג ןיע3 

םיטושפו םיילרנימ םימ לש תואצחרמב לופיטה יכרד .ד 

 alterating shower  schottische (wechselwarme)
 Dusche

י؟1קס סילק ,םיפולח"חולק 

 aftersweatmg  Nachschwitzen םוי؟"תעזה 

 to bathe, to take a bath
 Bad

 baden, em Bad nehmen
(הלועפ) ץחר (םוקמ) ץחרמ 

ץחרתה ,(םיצחר) ץ1חר 

 bathing pool  Bassmbad, Gemem
 schaftsbad

הכרב ץסר 

 body pack  Stamm, Rumpfpackung הי،וג،כ תשיבח 

 calf pack  Wadenwickel םיק1שה"תכ،מת 

 complete bath  Vollbad םלש ץחר 

 cooling coil  Herzschlauch רתק"לא؟ע ,ןו3?-ל_ 
 to douche  duschen, brausen חלקתה חלק 
 fango-pack  Fangopackung 1גןפ"תשיבח 

 flushing (with water)  Abklatschung הפלצה 

 haemorrhoidal douche  Haemorrhoidaldusche םיך1חט bp תחלקמ 
 half-bath  Halbbad טבמא"יצזן 

 half pack  Halbpackung הצחמל השיבח 

 hip-bath  Sitzbad ה5ישיךזןר 
 jet-shower  Strahldusche ן1ליbp 9 שולק 
 partial bath  Teilbad יקלח ץחר 
 pool  Bassin, Pisane הכרב 

 pouring water on  Abguss חאק 
 to rub  abreiben, trockenreiben,

 frottieren
ף1פח 

 shower  Dusche, Brause (ןקתמ רישכמ) תחלקמ 

(הלועמ)ןתלק 

 steam bath, Turkish  Schwitzbad
ן،דעזה ץחר 

 bath
(םוקמ) העזהךזןרמ 

 steam jet  Dampfstrahl רוטיקךוליס םידאךוליס 
 steam shower  Dampfdusche רוטיקדחלק 
 tub bath  (jnnpnf^r؛W

טב؟א"ץס1 
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 vaginal douche Unterleibdusche _קיתרנה תחדה (ישנ לצא

 wrapping in wet sheets Packung ה؟>י؟ח
 (pack)

םירחא תואצחרמב לופיט ٠!   1

 bath salt  Badesalz ץחר-חלמ 
 boiler  Kessel הדוי ,החתרה ٦١٦ 

 chain pump  Paternosterwerk תוילעמיתדשדש 

 cleaning bath  Reinigungsbad יוקנךחר 
 effervescent,  kohlensaures Bad םחפ תצמח לש ץחר 

 aerated bath

 to dig  abstechen, abgraben הרכ ,ר1פח 

 mud  Schlamm, Pelose ٠ המאיפ 

 mud pack  Schlammpackung המאיפ-תשיבח 

 mud-poultice  Schlammumschlag המאיפ-תפיפל 

 oxygenated bath  Sauerstoffbad ןצמח לש ץחר 

 peaj  Moor *אלמכ 

 peatpoultice  Moorumschlag *אלמכ תפיפל 

 pine-needle-extract  Fichtennadelextrakt ןד،ז-יטןןמ לש תיצמת 
 sea salt  Seesalz םי-חלמ 

 stitrmg machinery  Ruhrwerk הלבגמ ,למג תנממ 

 tip car  Kippwagen .רפכתמ ןמק 
 tub  Bottich טיבע 

לופיטה ילכ ٠٦ 
 air bath  Luftbad ריוא"ץקד 

 bath sheet  BadeJaken ןידס 

 bath sprayer  Brausekopf תחלקמה ףלזמ 

 bathing gown  Bademantel ץחר"תמילג 

 bathing tub  Badewanne טבמא 

יחנומ תמישרבו ןוי ,ץוב ,ןיט והזה גשומל וחנוה ,44 ימע טש ,היפרגואיגה יחנומב * 
תובישימ טילוקוטורפ) היפרגואיגה ימל הדעווה ינוקיתב שפר ,ץוב ספדנ ,36 ימע םע ,תואנבה 

ימל הדעווה לבא .םירחא םיגשומל וחנוהו ןויו ןיט וקחמנ (ב"צרת בא 'גבו זומת ד"כב 
ןושלב וז הלמבש יאנגה-קבא תמחמ ץוב חנומה תא םייקל תורשפא התאר אל היגולואינלבה 
םיענמנ ומצע םעט ותואמ .הי1_וו<י תינויה ןמ הלואשה (א''ע ז''מק תבש)המוליפ העיצמו הליגרה 

ושדיחו םהיתונושלב הז ןיינעל תולבוקמה תולמב שמתשהלמ םייזעולה עוצקמה ישנא התע 
Petose חנומה תא תינויה ןמ 

.רתוי םיאתמ חנומ אצמייש דע ,דעצה רותב ןאכ ןתינ ףרוט גשומל שמשמה הזה הנומה א* 

,(הציב רמוח) ן צ a ,דעצה םג ,רתיה 
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 electric light bath,  elektrisches Gluhlichtbad ילמשק דוא ץחר 
 radiant heat at

 foot bath tub  Fussbadewanne םילגדיטבמא 

 hip bath tub  Sitzbadewanne ה5؛ישי*טבמא 
 hot air bath  Heissluftbad םח ריוא לש ץחר 

 mixing valve  Mischventil ברעמ םותסש 

 rough towel  Badetuch aus Frottierstoff ה؟יפחל ןידס 
 sand-bath  Sandbad לוח-ץןןר 

 streaming bath  Strombad םימרוז-ץחד 
 riverbath

 vapour, steam-bath  Dampfbad ר1טיק*ץחר 
 valve  Uentil םות؟ש 

ינכימ לופיט .ז 

 effleurage  Streichmassage החירמ לש ؛؛יוסע 
 friction  Reibmassage ,ףושפש לש יוסע 

ךוכחלש יוסע 

 massage  Massage פיוסע 

 to massage  massieren הסע 

 massagist, massor,  Masseur أ Masseuse זןיסע 
 masseur; masseuse

 petrissage  Knetmassage השיל לש יוסע 

 tapotement  Klopfmassage טובח לש יוסע 

 vibratory massage  Erschutterungsmassage עוזעז לש יוסע 

המישנ ידי לע לופיט ,ח 
 coarse spray  Grobzerstaubung םג סוסר 

 compressed air  verdichtete Luft הבעמ ריוא 

 droplet  Tropfchen חיפט 

תורפסבו וניתורוקמב תושמשמ massage גשומה ןויצל .הז ךרכ לש 69 ,מע םג ןייע ٠٩ 
הדעווה .(יקסבוחינרשט-איזמל םיחנומה רפסב לשמל ןייע) תונוש םילמ ונרוד לש תיאופרה 
תועמשמב ןושלב טלקיהל לקנב הלולעו תובורמ תוארוה הסומע הניאש יוסיע הלמה תא הרחב 

תועטהל יושע ,יזעולה חנומל ולוצלצב המוד אוהש פ"עא ,"ששמ" חנומה הדעווה הל הדחייש 

םיאתמ ששמ לקשמה ןיא תאז דבלמ .palpatio תעבהל םישמתשמ "ששמ" שרושבש ןתיב 
תנווכ וליאו (ןפוחב חוקל=) ךפח" שרושה ןמ הרוזגב ףלחות "הניפח" .הלועפ ןומיסל 
אפוג "ןפח" הלמהש ןוויכמ לבא ,ד"י 'ט מ"ב אתפסותבש ףפח" ןמ הרזגל הב םישמתשמה 
"השיל" תוביתב שומישה .דוסי לכ הנממ הרוזגל ןיא — ן פ ם רחא חסונ — קפסב תלטומ 
ןושלה דעו חינה '"ףפח" .המישרב אבומכ יוסיעה לש םיוסמ גוסל קר םיאתמ "שויל" וא 

ء .251 ,מע ליעל ,יעו ,רחא רבדל 
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 exhale ؛٠  ausatmen  ٦١١٨

 fine spray  Feinzerstaubung ק؟ םוסר 

 raduator؟  Gradierwerk יודא"תיב 

 impermeable cloak  undurchlassiger Mantel המילג ,המיקא המילג 

.דריד؟*אל 
 inhalatorium  Inhalatorium הפאשמ 

 to inhale  inhalieren ®ףאש 

 inhaler  Inhalierapparat ףא؟>מ 

 inhaling room  Rauminhalatorium ®ףואש-רדח 

 to inhale  einatmen ף1אןק 

 pneumatic room  pneumatische Kammer יקמבנפ את 

 pneumotheraphy  Pneumotherapie המיש}לש לופט 
 rarefied air  verdunnte Luft שלקמ דףא 

 sprayer  Zerstauber םקד5 

 spraying, conversion into
 dush

 Zerstaubung םוסר 

 to steam  beschlagen mit
 Wassertropfchen

ימילקא לופיט .ט 

דאב תוסנתה 

 climate at high
 altitudes

 Hochgebirgskhma םורמיידה םילקא 

 climate at moderate
 altitudes

 Mittelgebngsklima םיניב ידה טילקא 

 depth action  Tiefenwirkung קמ؛ן-תוליעפ 

 degree of cooling  Abkuhlungsgrosse תודדקתהה תדמ 

 electric charge  elekttische Ladung ילמשח ןעטמ 

 electric potential  elektrisches Potential ילמשח ליצנטופ 

 dryness  Trockenheit שבי 

 ground-water  Grundwasser ם1הת*ימ 

 heat rays  Wannestrahlen םח-ינרק 

 air humidity  Luftfeuchtigkeit ריואה-תוחל 

 ion  Jon ןיי 
 ionisation  Ionisation תונן1י 

 long waved  langwellig טינדאמילג לש ,םילג ךדא 
 marine climate  Seeklima ימ2 םילקא 

'هء م ךרכ /'וגנושל"ב האופרה יחתמ תמישרבש הפיאש ,ףואש טיחנומל ןוקית ٠ 
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 midland climate  Binnenlandklima יתשבי םילק؛؟ 

 permeability  Durchlassigkeit תורידח 

 seaside climate  Kustenklima יפוח םילקא 

 sedative climate  Schonunggsklima עיגרמ םילקא 

 shortwaved  kurzwellig םירצק םילג  לש ,םילג רצק 

 soil humidity  Bodenfeuchtigkeit המדאה תוחל 

 stimulating climate  Reizklima הדגמ םילקא 

 surface action  Oberflachenwirkung חטש-תוליעפ 

 ultraviolet radiation  ultraviolette Strahung הלגס  הרטלא הנרקה 

 wind-shade  Windschatten חורמ לצ 

 wind-protection  Windschutz סורמ הסחמ 

רוטיק-ידודל םיחנומ 

(הקינכתה יחנומל הדעווה לש התדובעמ) 

א"תב ןושלה דעו תכשל לא רוגי תצובק ירבחמ דחא הגפ א"שת ףרוחב 
לגרל םהל וירצ היהש רוטיק"ידוד ינינעל םידחא םיהגומ תודוא"לע הלאשב 
הגד איהש רחאלו ,הקינכת יחנומל הדעווה ינפב ןוידל האבוה וז המישר .ותדובע 

לכל המישרה החלשנ ,(העש תארוהכ) הבישהש המ לאושל הבישהו םדקומ ןויד 

סדנהמה וריעהש ,תורעהה רואל .דחוימ רזוחב םינוש םיחמומלו ןושלה דעו ירבח 

הדעווה הבש - תאז לע םהל הדומ הדעוהו - ןהכ בקעי 'רדו גרבדלוג הידעס 
תחא ןודתש דע העש תארוהכ ןה"ףא הזב תומסרפתמ היתונקסמ .המישרב הנדו 

.רוטיק"ידודל םיחנומ לש הפיקמו האלמ המישרב תוינכתה תודעווה 

 fire or smoke tube
 tube de fumee

 tube He chauffe
 Heizrohre Feuerrohre

 Feuerrohr

 {pipe) flange
 bride (de tuyan)
 Flansch, Rohrflansch

 flap (valve)
 clapet de soupape
 Ventilklappe

 grate
 grille
 Rost

 grate bar, fire bar
 barreau de grille
 Roststab

 heatmg gas, combustible gas הקסה זג
 gaz chaud, gaz de(la)

 combustion

 Heizgas, Brenngas

 heating surface הקסהדזטש
 surface de chauffe

 eizflache

 high-pressure steam ץחל"הבג רוטיק
 vapeurahaute pression
 hochgespannter Dampf,

 Dampf von hoher
 spannung, Hochdruck
 dampf

 induced draught ךשמ
 tirage induit, tirage par

 aspiration
 Saugzug
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 mitt* האופר

1('זהמישד) 

יחנומל הדעווה דבה ,יקסבודס 'א דיד שיגה זישת תנש תישאדג 
טיחנומה תא עבקיש ,ןושלה דעוול העצה ,תידבעה ןושלה דעו לש האופדה 
•הפדה، םילוחה תיבב שומישהו האדוהה יכדוצל ,היגולוקניגה עוצקמב טישודדה 

ןושלה דעו דביחש ,תודליימב םיחנומה תמישדל המלשהכו ךשמהב ,םילשודיב 
.אישת תנשב המסדפו 

,דבעשל תודליימה יחנומל הנשמה תדעוול העצהה תא דיבעה ןושלה דעו 

ץילמהו ,הימוטאנאה!יחנומל הנשמ-תדעווב-דבח תפסותב -העש התוא הלעפש 

דימעהל ותלוכיב היה אלש ןוויב ,הזה דיקפתה תא המצע לע לוטיתש ,הינפב 
.הז ןיינעל תדחוימו השדח הדעו 

םיחנומה תעצה תא יקסבודסד"ד תאמ וז הנשמ תדעו הלביק ז"שת ולסכב 

.ןושלה דעווב התע דע ונודינ אלש ,םינוש םיללכ םיחנומ הב וללכנש ,תידוסיה 

תמישד תא הדעווה הדביע ,טישת תבטב דעו הב ולסכב א"י ןמל ,תובישי 30 ךשמב 

'ו דע ,תובישי 25 הבידצה היינשהו הנושאדה האידקה .ןלהל תמסדפתמה םיחנומה 
הדעווה ינפל הנשמה תדעו תעצה האבוה חישת לולא עצמאב ,ח"שת לולאב 

םיבד םיחמומל הדסמנ ןבו ,וללכב ןושלה דעו ינפלו האולימב האופדה יחנומל 

לש םהיתוגשהו םהיתועצה .תעד תווחו ןויע םשל ןושלה דעו ילתוכל ץוחמש 
.הב תבטב ט"י דע ט"שת ידשתב ט"ב ןמ ,תובישי שמחב ונודינ םידיעמה 

ד"ד ,יקסבודס 'א דיד ,דנטנומ 'ז דיד ؛ויה הנשמה-תדעו ידבח 
,(ןושלה דעו) ןילבד י"י ד"דו ץיבוניבר 'א ד"ד (ןושלה דעו) תדופ 'א 

.םייח-ןב 'ז דיד היה הדיבזמ 
*,האופדה יחנומל הדעווה ידבח םתוא ופתתשה תודחא םוכיס תובישיב 

'י דיד ,ןידפלייה 'ל ד"ד ؛םהו ,הנשמה תדעו לש תונוש תועצה לע וגישהש 
יחנומלהדעווה דבה ,ץיבדוג 'י דידןכו םואבנגיפ 'א 'פודפ .ץיבוביל 

.ןושלה דעווב יעדמ ריכזמ ,ןדמ 'מ דמו ,הילוגודסו היגוליבודקימ 

םתלועפ לע הנשמה-תדעו ידבחל ותדות תא עיבמ תידבעה ןושלה דעו 

.(ןייטשניבוד)םדוא-ןבא ד"ד ؛םינודאלוהא_ 
דעו רבח) ןיביי יש 'ה ,(א"תב ןושלה דעווב יעדמ דיכזמ) ןתיא 'ע ריד 

.בתכבש םהיתודעהב הדעווה תא ועייסש לע דגניבוד 'מ דידו (ןושלה 

ןושלב חנומה לש ותוריגש יפל ,תילגנאב וא תיניטלב וא םינותנ םייזעולה םיחנומה :הדעה 

.תוביקע ןאכ שקבל ןיא .ץראב עובקמה ילעב 

؟___ م٠٠0S ימע *"י ףרב أو72-س 202 م1-8ه ימע 'י ךרפ "וננושל# ייע •1 

.277—251 ימע ד"י ךרכ 

יאריו ,יכיפ-'רוט חינ יפורט ،ןרוהניא 'מ ר"ד םה האולימכ הדעווה ירכת .2 

,ןירטלייה 'ל ריד ,וחיכרג 'מ ריד ;ןושלה דעו טעממ — ןילכר י"י רייד ،חרופ 
.הואגגגיט יא 'טורפ ,יקםכודם 'א ר"ד ,רנטנומ 'ז רייד ,ץיבוביל והיעשי ריד 

.עוגקמל םיחמומ ٠١١۶١١ ל"י רידו ץיכוגיגר 'א ר"ד 

This content downloaded from 132.64.55.119 on Sun, 18 Mar 2018 15:03:35 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms
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Abnormal הרושכ אל ,ןיקת אל 
abnormal1tyofthei1b1don_5 לש היטס 

acidosis (acidemia) תצמח 

acromegalia תועירש 

acutus (הפידח ג) ףירח ,דח 
Addison's disease ןוסידא"תלחמ 
adhesion הכרס 

adiposogenitalism י؛ןקל םע תונמתשה 

(==Froh11chs ןימה"ירביא 
syndrome) (ךיתידפ תנמםת=) 

adolescence 1תורעג 

adrenalin ןילנרדא 
agranulocytosis תויריגרג תוירודכ דסח 

Alexander Adams רדגסכלא ש'יע חותנ 

operation םמדא 

algia באכ 

alkalosis (םדב) רתי ילק 
allergia היגרלא 

allergic יגרלא 

amputatiocervicisuteri םחרה דאוצעוטק 

amputatio uteri לעמ טחדה עוטק 
supravaginalis קיתדגל 

analeptic ששואמ 

analgesia באכה"לוטב 

analgetic באכה"לטבמ 

anovulatory ',הציבה תגירח לוטנ תסו 

menstruation הצבה לוטג תסו 

antefiexio uteri המידק םחרה"ףפכ 

antefiexio versio המידק הינפ"ףפכ 

normaiis uteri םחרה לש ןיקת 

antepositio uteri המידןג םחדה"בצמ 

anteversio uteri המידק םחרה תינפ 

anterior pituitary תימדקה חמה"תרתי 
antidiuresis (תרבגמ) הניתש דגנ 

antidiuretic (תרבגמ)הניתש דגנ (םירמח) 

appositio (האצות) עגמ ן (חלועפ) העגה 

arrhenoblastoma המוטסלבוגירא 

aspermia הערזה אל 

attack ףקתה 
azoospermia םיגיערז"רדעה 

Basal meta םירמחה ףולח רועש 
bolism rate ידוסיה 

benignus 2חונ בט 

biopsia יחה ןמ הקידב 
birth םצמוצמה ושומישב ן,דדליה רדסה 

control הדליה תלבגה 

blood dyscrasia םדה""גזמ תוקל 
butyrum cacao ואקק תאמח 
Capsuia תיספק 
carcinoma (=cancer) uteri םחרה ןטרס 

cancer ovarii (==carc1n0ma הלחשה ןטרס 

 of the ovary)

castratio סורס 

catheter k demeure ההוש הרטתק 
cervical יראוצ ,דאוצה לש 

cervical cap ראוצה"תתמכ 

cervicitis םחרה ראוצ תקלד 
chemotherpia ימיכ יופר 

chocolate cyst הדלוקוש םיכ 
chorda dorsaiis הרדשה רתימ 

chorionic gona יסיס ןומרוה 
dotropic hormone יפורטודנוג 

א"י ךרכ דגנושל"ב המסרופש ,תורחב תמדוקה הטלחהה ןמ תמשל התאר הדעווה .1 

ג"י ךרכ סש םסרפתנו ,היגולוכיספ יחנומל הדעווה וילע הצילמהש ,םיליגה גוריד רואל ,64 דומע 

166 דומע 

וגיאש ינפמ ,בטל םידגנתמש שי האופרה יחנומל הדעווב ערכוה אל הז חנומ ןיינעב .2 

.חונ :ףידעה םירבחה בור .benignus אלו /bonus ושוריפש ,בוט ןמ ונבומב הגוש 
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clamps، Allis — םילא יצחלמ 

Cochcr clamps דכוק יצחלמ 
towel clamps תובגמ"יצחלמ 

cloaca שרפה"תיב 

 coitus interruptus תקספמ האיב
 coitus preservativus היוסח האיב

 coiium conicum יבוק ראוצ יטתח ראוצ

 colic (ת"ש) יקילוק (ע_ש) 1 ס١קילוק

 coiporrhaphia קיתרנה תדיפת
 coiporrhaphia םינפלמ קיתדגה"תדיפת

 anterior

 coipoperineo קיתרנה תריפת
 rrhapia םיבקנה"ץיחו

 coipotomia קיתרגה"ךותח
 comphcatio ךובס
 condom (ימג)ןועבוכ
 conjunctiva 2תימחל

 conjunctivitis תימחלה"תקלד
 connective tissue תירובח המקר
 constriction ץוכ
 continuous strip sponge טדס"גופס

 contraception ןוירה תעינמ
 cornua uteri םחרה ינרק
 corpusWoiffi םיניב"תילכ

 =mesonephros

 cream החשמ

 cretin ןיטרק

cyanosis ןולחכ 
cystadenoma "יטולב לודג=0המוגידטסק 

pseudomucinous ןרידה לש (יגסיכ 
המדמה 

cystadenoma ,תיבויסנ המונידטסיק 
serosum יבויסנ ינסיכ יטולב לודג 

cystopiasma אתה תמסלפ 

cystis dermoides רוע-יומד סיכ 

cystis foiiicuiaris קיקזה"סיכ 
cystocele סיכה תלק 
cystorectocele תלחלחהו סיכה תלק 

Defeminization תוישנהךולדח 
deficiency disease רסח תלחמ 

diabetes insipidus הלפת 3םיטבאיד 

diaphragma vaginalis ץיצח 
diathermia הימדתאיד 

dipiococcus םידקנ 
diploccocus gonorrhoeae הביזה ידקנ 
disinfection יוטח 

displacement (of the םחרה"קתעמ 
 uterus)

dissectio (טיחתגל) הריזג 
douche, vaginal— לש (הפיטש יא) החדה 

םחרה קיתרנ 

Ecchymosis םד"ךפשמ 
ejacuiatio המרז ,ערזה תמי 
ectoderm ןוציחה הלעה 

,םולוק היל הוה ؛ביפ .דרז הדובע ימלשוריל השמ ינפב לשמל תאבומ וז הרוצב הלמה .1 

ןעלב ם"וקילוק ןירוקש םייעמ ינב ילוח 

ךכיפל ,٥٠؛ ,המחלה םילמב םג יוצמ אוה וז תועמשמבו ,רוביח ןאכ ונבומ םחל שרושה .2 

תעדכ /הירוביח" ומוקמב גיהנהלו ,םייניבה ימיב רצונש ,תימחל חנומה תא ףילחהל הביס םוש ןיא 

.םחל לש וז תועמשמ לע ודמע אלש .םינוש םיאפור 

,ןיטיפויד ,טיבויד :תונוש תורוצב תידומלתה ונתורפסב תאצמנ حمصمئءأ7ة תינוויה הלמה 3 

,הזח חנומב הלאה תורוצה תחא םייקל יוצר אל םא .לוקשל דוע יוארה ןמ ךכ םושמו ,יפויד 

.רקיע לכ ןיינעל תנווכמ הניא איזמ לש ונולימבש הלפת תרכוס העצהה .םיטבאיד םוקמב א"ז 

 ^Diabetes mellitus (وء ,א"י "וננושל") "רכוסה-תלחמ" ןושלה דעו עבק
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elderly שישק 
endocervicitis םחרה דאוצ פינ8 תקליו 

endometriosis המוקמכ אלע טחדה תיריר 

enucleatio 1דוקנ 
equme gonado עינמה יסוס ןומרוה 

tropic hormone ןימה-תוטולב תא 

erectio יושק 
establishment ןקתמ 
exanthem החירפ 

examinatio histoiogica תיגולוטסה הקידב 

excrete, to— שרפ אצ1ה 

excretio שרפ 

Flushes (hot) ם؛ן"ילג 

fistula vesico ןתעה תיחופלע רוצנ 

vaginalis קיתרנהו 
fiexio הפיפכ ,ףפכ 
functionai(is) ידוקפת 
functioning tumors םידקפתמ םילודג 
هأ ovary תלתשהלש 

Gauze ؟זק 
genito urinary ןימה ירביא תכרעמ 

tract (systema) ןתשהו 
gentian violet הן$י؛?נג"לגס ,זברעה"לגס 

giantism תויקנע 
glycerin ןירצילג 

goitre קפז 
granulosaceiitumor תידיגרגה יאת לודג 

Haemorrhag1a,1nev1table ענמנ אל םד בוז 

Haftapparat הזחאמ ,הזיחאה ןונגנמ 
heterosexual ילאוסכסורטה 

hermaphrodite םניגורדגא 

hermaphroditism (verus) תויניגורדנא 

pseudoherma המדמ תויגיגורדנא 

 phroditism

hirsutism תונרעש 

hydrotherapia םימב יופר 

hymen,_6^0_---םיבוקנ"אל םילותב 
hyper- 3דתי- 

hyperantefiexio לש המידק דתי ףפכ 
uteri םחרה 

hyperoestrogenism לש דתי-דוקפת 

קיקזהךומדוה 

hypermenorrhoea תסוה לש רתי"ףטש 
hyperplasia דתי בוצע 

hyperpituitarism לש רתי-תוליעפ 

חמה תרתי 

hyperthyroidism לש רתי"תוליעפ 

םירתה (תטולב) 

hypo- 3רסח 

hypomenorrhoea רסח"תסו 

,(90 .יי "וננושל" יע) enudeat10== הפלק ה הטלחהה ןמ תונשל ךרוצ האוד הדעווה .1 

דםה==(לעיפו לק) ףלק ןיב ןיחבהל ןויסינ השענ ותעשב ןיינעה תא עיבמ הזח חנומה ןיא ןכש 

חנומ ןיאש ,ררבתמ התע םלוא ،שרשה—#רש ד"ע ،הפילק ךותמ רבד אצוה==ףלקה ןיבו הפילק 

.תופרטו הטיחש תוכלהב תקיודמה ותועמשמב רקנ יתורסמה יוטיבה רשאמ הז ןיינעל רתוי ןווכמ 

ךרוצל רוקינ תלמב םישמתשמש ולא .ןאכ שורדה שומישה תא ללכ רתוס וניא ףיע רקנ יוטיבה 

.(70 ،א"י ;90 /י "וננושל") רוקיד ךכל עבק ןושלה דעו ,םיעוט punctio תעבה 

תלטבתמ הזבו ."הגירא יחנומל ןולימ"ב המסרופש ,הגירא יחנומל הדעווה תטלחה יפל ךכ 2 

.הלמלמ ,הזג ث (266 'י וננושל") האופר יחנומל הדעווה לש תמדוקה הטלחחח 

hyp_ hyper- העבהל רטקו דתי םיחנומב תוביקעב שמתשהל תלדתשמ הדעווה .3 

םיגהונש ךרדכ ,םהב םירדגומה תומשל הלא םיקלח םידקהל יואר אל .(ימוקמה םנבומב אלש) 

הז ןוגכ םיחנומב יכ ,המודכו רתי-תסו ,רתי"בוציע םוקמב תסו-רתי ,בוציע-רתי לשמל ,םינוש םירבחמ 

תסווה ,בוציעה רואיתל אלא ,המודכו תסווה ,בוציעה לש רתיה קלחל ,ףדועה קלחל הנווכה ןיא 

.תועטב הדוסי תאש-רתי וא זוע-רתי ןמ היארה .(ןיינעה יפל ,רם؟כ וא) רסיכ ןודינה 
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hypophyseal ח؛גה תרתימע 

hypophysjs cerebri חטה-תדתי 

 p1tu1tary gland)=)

hypoplasia רסח-בוצע 

hypothalamus המרה תת 

hypothyroidism לע דסח"תוליעפ 

םירתה (תטולב) 

hysterectomia םחדה-תתירכ 

hysteria ,דירטסה 

hysterographia םחדה-םועד 

hysterosai הרצוצחהו םחרה םוער 

 pingographia

Ileus obstructivus תינכמ םיעמ תמיסח 

ileus paralyticus קותעמ(ע)םיעמ-תמיסח 

imperforate בוקנ אל 
impotentia תונוא ןיא ,א-ןבג הכ רדעה 
impotentia coeundi האיבד^ רדעה 

incontinentia urinae 1ןתעה תיהעה יא 
infantilism תוייזלי 

mfertihtas תוירופ דסח 
 infra-red r. ultra-red

inserter עקתמ 

intraabdominal ,ינטב"רןות ץחל 
pressure ןטבה ךותבע- 

insemlnatio artificialis תיתוכאלמ הערזה 

mtermenstrual(is) תותסוה ןיבע 

interpositio uteri יקיתרנ-יסיכ ןויב 
vesicovaginalis םחרה לע 

interstitial ךותבע הדציוצחה ןוירה 

pregnancy ןפדה 

mvoiutio uteri םחרה 'תוקמטצה 
involutional period ؟תוקמטצהה-תפוקת 

Kraurosis vulvae תפה-תקמצ 
(v.1eucop1ak1avu1vae)(תפה-תדורוח) 

kymograph םילג-מער 

Lactogenic hormone בלחה ללוחמ ןומרוה 

leucocyt ٠١٦ לע הנבל תירודב טיצוקבל 

leucopiakia vulvae תפה-תרודוח 

libido (sexuahs) ןימה-תואת 
hgamentum cardinale תירקע העוצר 
Hpiodol לודויפל 

lithotomy ץצחה חותנ 
lotio ךיסמת 
lubricantia הביס-ידמח 

iumen 3 ןיע 
lutein cyst בהצה ףוגה סיב 
JuteimsJng hormone בהצמ ןומךוד 

Malformation^^ דובע ,הרוצתה תוקל 

האצמ אל העש התוא .הקמנה ףוריצב ןתשה-תפילד הטלחהה המסרופ 08 ,א"י "וננושלב .ו 

ןווכמ ןתשה-תיהשה חנומהש ,התע הל הארנ םלוא ,ןודינה גשומה תעבהל רתוי הבוט ךרד הדעווה 

.ןיינעל ךרוצה יד 

,(70 ,א"י דגגושל.ב המסרופ) םןזרה תובש ,ם؟רה תוסנכתה הטלחהה תלטבתמ הזב .2 

םג ךכ לע ןייע) mvolutio senilis^ לשמל אלו הדיל דחאלש involutio הרקמל המיאתמש 

.(1 הרעהו ,91 ,ז"ט ،1سء היגולוכיספ יחנומ 

לש ןיע ,רונת לש ןיע ؛םייוטיבב לשמל אצמנ (לוגע רקיעב) חותפה ללח ןבומב ןיע .3 

אתפפוח) השרחמבש ןיעהו דצעמבש ןיעה ؛תעבט תועמשמב וא ,(ז"מ חיפ םילכ תנשמ) הפוכ 

.(ז ,א"פ ב"ב םילכ 

םג תויחל הלוכי תוקל ןכש ,קיודמ וניא 'י •ונגושל"ב םסרופש ,הדילמ תוקל חנומה ٠؛ 

.אקווד הרוצב תוקלל ןווכמ malformation יזעולה חנומה וליאו ,הרוצתב אקווד אלו דיקפתב 

.םדוקה חנומה תא אופא תלטבמ הדעווה 
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malignus ריאממ 

mascuiinization תתכדזה ז רמז 

masturbatio -ישימשת ,דיב"עימזעית 

יתוכאלמ 

maturitas תולשב 

membraneous תימת؟ הביאכמ תסו 
 dysmenorrhea

menorrhagia hypo- .ללוכ)תסוה"ףטש 
 menorrhoea, polymenorrhoea)

mesonephros םיניבדחילכ 

metanephros םויס"תילכ 

mohmina תותסוה ןיבש םישוחמ 
 intermenstrualia

monוاأa vaginitis תינוחמקה קיתרנה תקלד 

multiiocuiar תוכשל הברמ ,יתכשל-בר 

muscularis תירירש 

musculatura תרלשת 

mycosis תדטפ 

mycotic יתרטפ 

myoma uteri םחרה לש ירירש לודג 

myoma uteri mterstitiale םיגיב"תמואימ 

myoma uteri תחתמש ירירש לודג 

submucosum םחרה"תירירל 

myoma uteri יבויסנ"תת ירירש לודג 

subserosum םחרה לש 

myometrium םחרה-תרלשת 

myxoedema תירירה"תקצב 
Nabothian Cyst תובב ש"ע סיכ 
necrospermia םיתמ םיגיערז (תעירז) 

neoplasm==tumor ؤآل؟تإ 

neurocirculatory יבצע ירוזחמ 

nymphomania "תונתואת) הינ5ופמנ 
(םישנ 

Obliteratio המיתס 

obstructio תינכמ המיסח 

oestrogen ןגורטסא 

 oestrum םוחי

 Oldium albicans ןיבלמ ןוחמק
 oligospermia םיגיערזה-טועמ
 omentum רדפ

 00ph0rect0m1a= הלחשה תתירכ
 ovarioectomia

 organism סומסגגרוא

 organotherapia ירביא יופר

 orgasm םומסגרוא

 ovuiatio הצבה

 ovuium תיציב

 oxytocic יקוטיסכוא
Pad דפרמ 

pampiniform plexus םילזלזה"תעלקמ 
panhysterectomia םחרה תתירכ 

papula טטח 

parathyroid glands םירתה דצמ תוטולב 

paresis ןוקתש 
patch (white) (ןבל) בבר 
patency תוחיתפ 

peritonisatio קופצ 
physical signs ,םיילקיסיפ םינמיס 

םיישוח םינמיס 

Pfannenstiei's ליטשננפפ לש ךותח 
 incision

pitocin ןיצוטיפ 
pitressin ןיסרטיפ 
plasma המסלפ 

plica vesicouterina "תיחופלש לש טמקה 

םחרהו ןתשה 

polymenorrhea תותסו-יובר 

premature ejaculation הנמז םדק ערז תירי 

premenstrual tension תסוה-ינפלשחתמה 

progesterone ןורטסגורפ 
prognosis היכס ,םייוכסה תכרעה 

proliferative יגושגש 
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 pronephros תיעאר תילכ

 pulmonary embolism הארה ףיחסת
 pustuia הלמנ

 Radium םוידר

 retractor קשפמ
 retroftexio uteri רוחאל םחרה ףפכ

 retrofiexio uteri רוחאל םחרה-ףפכ

 fixata ךרסנ
 retroperitoneal קפצה ירוחאמ
 retropositio רוחאל בצמ

 retroversio uteri רוחאל םחרה תינפ

 retrovesical תיחופלשה ירוחאמ

 Rontgen rays ןגטנד"ינדק
 Sactosaipinx תיתלגמ קש תרצוצח

 purulenta

 safe perion (=method החטבהדופוקת

 of Ogino Knaus)(םואנק"וגיגוא תטיש)

 saipingographia הרצוצחה"מושר

 salpingoophorectomia הרצוצחה תתירכ

הלחשהו 

 salpingostomy הרצוצחה"מומפ

 sarcoma המוקרה
 scanty menstruation هوآ תסו

המועז תסו 

 sclerosis תושקתה
 secrete, to- שרפה

 secretio השרפה

 sedative ךכשמ
 septus ץיחמ
 shok םלה

 smear חטשמ

speculum, Franz— (קשפמ יא) הארמ 

ץנרפ םש לע 

spermatozoon ןיערז 
spermicid םיניערז לטוק 
spirochaeta pallida תרוח תלשלש 

sponge גופס 

sterilization room הרקעמ 
sterilizer לעגמ ,רקעמ 
styptic (= haemostatic) ٥٦ רצוע 
substitutive therapy הרומת"יופר 

suction curette ץצומ"דרגמ 
suprarenal gland -תפסות לש תוטולב 

הילכה 

symptom תוא ,ןמיס 
syndrome תנמסת 

Tablet תילבט 

temperature תומימח 1 ,הרוטרפמט 

tenaculum forceps םיטבצמ 

thyrototropic hormone יםורטורית ןומרוה 

tmctura הרשמ 

trachelorrhaphia םחרה דאוצ תריפת 

Titpfer תיגופס 

two-steps (חותינה תעשב וילע דומעל טיהר)םיגרד 

tympanites 2תונפת 

trichomonas סגומ1כירטמש תפה תקלד 
 vaginalis vaginitis

Ulcus durum השק ביכ 
ultra red ray ,המדא"רבע ןדס 

םדאל רבעמש ןרק 

ultra violet ray ,הלגס"דבע ןרק 

לגסל רבעמש ןרק 

הישמתשמ םיאקימיפח ףא .דבכ סוח-תלעמ יוטיבהו ،ןבומכ ,תקיודמ הניא םוח הלמה •1 

.תיזעולה הלמב 

ךרכ 'ונבושל"ב טמרופש ,(meteorismus) תוחפעוה חנומה תא הדעווה תלטבמ הזב .2 

,התע עצומה חנומה ומכ קיודמ ןפואב העפותה תא ראתמ וניאש ינפמ ,٠٠ ימע א"י 
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ןושלה דער תולועפמ 242 

 uterus infantilis יךלי ٥٨٦

 uterus duplex ؤأءو ٥٨٦
 uterus bicornis bicollis ^ךק ١٩ ٥٨٦

יראוצדד 

 uterus bicornis umcolhs יעוק"ץן ٥٨٦

ירא\צ-דח 

 Vagina septa 5٢٠٨٥ קי]-ח
 vaginismus קיתדנצ תיוע
 vaginitis senilism קיתד3הדוקלד

 vaginitis atrophica הנקזמש

vasomotor םדה"ילב עיגמ(،ד בצע) 

vena femoralis ٦٦٠٨ דידר 
vena llica communis ףתןע؛מהלסכהדידו 

vena liica externa ןוציחה לסכה דידו 

venerai diseases ןימה"תולחמ 
ventrofixatio (ventro ןטבל םחדה"תעיבק 

 suspensio) uteri

vicarious תיפילח תסו ,יפילח תסו 
 menstruation

vuivectomia ת^ד"תתירכ 
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