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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 
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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 



ي3ؤ האופר יחנומ 

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 



ث4إ האופרה יחנומ 

 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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 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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