האופר *mitt
')1זהמישד(

יחנומל הדעווה דבה ,יקסבודס 'א דיד שיגה זישת תנש תישאדג

יחנומה תא עבקיש ,ןושלה דעוול העצה ,תידבעה ןושלה דעו לש האופדה

דה ،םילוחה תיבב שומישהו האדוהה יכדוצל ,היגולוקניגה עוצקמב טישודדה

לה 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  30ךשמב
'ו דע ,תובישי  25הבידצה 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

؟___ م ٠٠0Sימע *"י ףרב أو-72س  202م8-1ه ימע 'י ךרפ "וננושל #ייע •1
 251—277.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  ٠١١۶١١ל"י רידו ץיכוגיגר 'א ר"ד
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 Abnorהרושכ אל ,ןיקת אל
 anteversio uteriהמידק םחרה תינפ

 5_abnormal1tyofthei1bלש היטס
 anterior pituitaryתימדקה חמה"תרתי

 (acidosis (acidemiaתצמח

) antidiuresisתרבגמ( הניתש דגנ

) antidiureticתרבגמ(הניתש דגנ )םירמח(
 acromegaliaתועירש

) acutuהפידח ג( ףירח

) appositioהאצות( עגמ ן )חלועפ( העגה
,דח

 Addison's diseaןוסידא"תלחמ

 arrhenoblastomaהמוטסלבוגירא

 adhesionהכרס

 aspermiaהערזה אל

 adiי؛ןקל םע תונמתשה

 Frohןימה"ירביא

 attackףקתה
 azoospermiaםיגיערז"רדעה

תנמםת=(
( )ךיתידפ
 Basalםירמחה ףולח רועש
meta
1 adolescenceתורעג

 bolism rateידוסיה

 adrenalinןילנרדא

2 benignusחונ בט

 agranulocytosisתויריגרג תוירודכ דסח

 biopsiaיחה ןמ הקידב

םצמוצמה ושומישב ן,דדליה רדסה
חותנ
birth
 Alexander Adamsרדגסכלא ש'יע

 operationםמדא

algia

 controlהדליה תלבגה

באכ
 blood dyscrasiaםדה""גזמ תוקל

) alkalosisםדב( רתי ילק
 allergiaהיגרלא

 butyrum cacaoואקק תאמח
 Capsuiaתיספק

יגרלא
allergic
 carcinomaםחרה ןטרס
)(=cancer
uteri

דאוצעוטק
 amputatםחרה
 cancer ovariiהלחשה ןטרס
(==carc1n0ma

 ampלעמ טחדה עוטק

 supravaginalisקיתדגל
ששואמ
analeptic
catheter
k demeure

)of the ovary

castratio

ההוש

סורס

הרטתק

 analgesiaבאכה"לוטב

 cervicalיראוצ ,דאוצה לש

 analgeticבאכה"לטבמ

 cervical capראוצה"תתמכ

,' anovulatoryהציבה תגירח

לוטנ תסו
 cervicitisםחרה ראוצ תקלד

 menstruationהצבה לוטג תסו

 chemotherpiaימיכ יופר

םחרה"ףפכ
 chocolateהדלוקוש םיכ
 antefiexio uteriהמידקcyst
 antefiexio versioהמידק הינפ"ףפכ

 chorda dorsaiisהרדשה רתימ

 normaiis uteriםחרה לש ןיקת
 chorionic gonaיסיס ןומרוה
 antepositio uteriהמידןג םחדה"בצמ dotropic hormoneיפורטודנוג
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
 166דומע

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، Allisםילא יצחלמ

clamps

_פר

יחנומ

 cyanosisןולחכ

יצחלמ
 Cochcrדכוק
"יטולב לודג=0המוגידטסק
cystadenoma

 towel clampsתובגמ"יצחלמ
 pseudomucinousןרידה לש )יגסיכ
 cloacaשרפה"תיב

המדמה

יב , cystadenoma coitus interruptusתיבויסנ המונידטסיק
היוסח האיב coitus preservativus
יבוק ראוצ יטתח ראוצ coiium conicum

 serosumיבויסנ ינסיכ יטולב לודג

 cystopiasmaאתה תמסלפ

 cystis dermoidesרוע-יומד סיכ
ת"ש( יקילוק )ע_ש(  1ס١קילוק( colic
 cystis foiiicuiarisקיקזה"סיכ
קיתרנה תדיפת coiporrhaphia
םינפלמ קיתדגה"תדיפת coiporrhaphia

 cystoceleסיכה תלק

anterior
 cystorectoceleתלחלחהו סיכה תלק

 Defeminizationתוישנהךולדח
קיתרנה תריפת coipoperineo

םיבקנה"ץיחו rrhapia
קיתרגה"ךותח

 deficiency diseaseרסח תלחמ

 diabetes insipidusהלפת 3םיטבאיד
coipotomia

 diaphragma vaginalisץיצח
ךובס comphcatio

ימג(ןועבוכ( condom
תימחלconjunctiva 2

מחלה"תקלד

 diathermiaהימדתאיד

 dipiococcusםידקנ

 diploccocus gonorrhoeaeהביזה ידקנ
conjunctivitis

 disinfectionיוטח

ובח המקר connective tissue
 displacementםחרה"קתעמ
(of the
constriction
ץוכ
)uterus
דס"גופס continuous strip sponge
ןוירה תעינמ ) dissectio contraceptionטיחתגל( הריזג

םחרה ינרק uteri

 —douche,cornuaלש )הפיטש יא( החדה
vaginal

םיניב"תילכ  corpusWoiffiםחרה קיתרנ

=mesonephros

 Ecchymosisםד"ךפשמ

cream

 ejacuiatioהמרז ,ערזה תמי

ןיטרק cretin

 ectodermןוציחה הלעה

החשמ

,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

)وء ,א"י "וננושל"( "רכוסה-תלחמ" ןושלה דעו עבק ^Diabetes mellitus
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 elderlyשישק

goitre

תידיגרגה
granulosaceiitum
פינ 8תקליו
 endoםחרה דאוצ

תיריר ענמנ
Haemorrhag1a,1nev1ta
 endהמוקמכ אלע טחדה

קפז

יאת
אל

לודג

םד

בוז

,הזיחאה ןונגנמ
1דוקנ
הזחאמ
enucleatio
Haftappar
 heterosexualילאוסכסורטה
 equme gonעינמה יסוס ןומרוה
 hermaphroditeםניגורדגא

 tropic hormoneןימה-תוטולב תא

יושק  (hermaphroditismתויניגורדנא
(verus

erectio
establishment

 pseudohermaהמדמ תויגיגורדנא
ןקתמ

 exanthemהחירפ

phroditism

 examinatioתיגולוטסה הקידב

 hirsutismתונרעש

 —excrete, toשרפ אצ1ה

 hydrotherapiaםימב יופר

 excretioשרפ
---_0^6_,hymenםיבוקנ"אל םילותב
 (Flushes (hotם؛ן"ילג 3 -hyperדתי-

 fistula veןתעה
רוצנ המידק דתי ףפכ
תיחופלע לש
hyperantefiexio

 vaginalisקיתרנהו

uteri

,ףפכ
 fiexioהפיפכ
לש
hyperoestrogeni

 (functionai(isידוקפת
 functioning tumorsםידקפתמ םילודג

םחרה

דתי-דוקפת
קיקזהךומדוה

 hypermenorrhoeaתסוה לש רתי"ףטש

 hyperplasiaדתי בוצע

هأ  ovaryתלתשהלש

 hyperpituitarismלש רתי-תוליעפ
 Gauze؟זק

ימה

ירביא

חמה תרתי

תכרעמ

 (tract (systemaןתשהו

 hyperthyroidismלש רתי"תוליעפ

 gentian violetהן$י؛?נג"לגס ,זברעה"לגס

 giantismתויקנע
 glycerinןירצילג

םירתה )תטולב(

-hypo

3רסח

 hypomenorrhoeaרסח"תסו

. 90),יי "וננושל" יע(  ==enudeat10הפלק 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 ;/ 90י "וננושל"( רוקיד ךכל עבק ןושלה דעו ,םיעוט  punctioתעבה
תלטבתמ הזבו ".הגירא יחנומל ןולימ"ב המסרופש ,הגירא יחנומל הדעווה תטלחה יפל ךכ 2
.הלמלמ ,הזג ث )' 266י וננושל"( האופר יחנומל הדעווה לש תמדוקה הטלחחח

 -hyp_ hyperהעבהל 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

 hypophysealח؛גה תרתימע
 insemlnatio artificialisתיתוכאלמ הערזה

 hypophysjs cerebriחטה-תדתי
 (mtermenstrual(isתותסוה ןיבע
)=)p1tu1tary gland
 interpositio uteriיקיתרנ-יסיכ ןויב
 hypoplasiaרסח-בוצע
 vesicovaginalisםחרה לע

 hypothalamusהמרה תת
 interstitialךותבע הדציוצחה ןוירה
 hypothyroidismלע דסח"תוליעפ
 pregnancyןפדה
םירתה )תטולב(
 mvoiutio uteriםחרה 'תוקמטצה

םחדה-תתירכ
hysterectomia
 involutional؟תוקמטצהה-תפוקת
period
,דירטסה
hysteria
 Kraurosisתפה-תקמצ
vulvae

 hysterographiaםחדה-םועד
))(v.1eucop1ak1avu1vaeתפה-תדורוח(

 hysterosaiהרצוצחהו םחרה םוער

 kymographםילג-מער

pingographia

 Lactogenic hormoneבלחה ללוחמ ןומרוה

 Ileus obstructivusתינכמ םיעמ תמיסח
 ٠١٦ leucocytלע הנבל תירודב טיצוקבל
 ileus paralyticusקותעמ)ע(םיעמ-תמיסח

 leucopiakia vulvaeתפה-תרודוח

 imperforateבוקנ אל  (libido (sexuahsןימה-תואת
 impotentiaתונוא ןיא ,א-ןבג הכ רדעה
 hgamentum cardinaleתירקע העוצר
 impotentia coeundiהאיבד^ רדעה  Hpiodolלודויפל

1 incontinentia urinaeןתעה תיהעה יא

 infantilismתוייזלי
 mfertihtasתוירופ דסח
infra-red r. ultra-red

 lithotomyץצחה חותנ
 lotioךיסמת
 lubricantiaהביס-ידמח

 3 iumenןיע

luteinעקתמ
inserter
בהצה ףוגה סיב
cyst

,ינטב"רןות ץחל
intraa
 JuteimsJngבהצמ ןומךוד
hormone
ךותבע-
 pressureןטבה
דובע ,הרוצתה תוקל
^^Malformation

ב ןתשה-תפילד הטלחהה המסרופ , 08א"י "וננושלב .ו

םלוא ,ןודינה גשומה תעבהל רתוי הבוט ךרד הדעווה
.ןיינעל ךרוצה יד

ה תובש ,ם؟רה תוסנכתה הטלחהה תלטבתמ הזב 2.

אלו הדיל דחאלש  involutioהרקמל המיאתמש

ז"ט 1،سء היגולוכיספ יחנומ

שמל אצמנ )לוגע רקיעב( חותפה ללח ןבומב ןיע 3.
؛תעבט תועמשמב וא ),ז"מ חיפ םילכ תנשמ( הפוכ

)ז ,א"פ ב"ב םילכ

וניא 'י •ונגושל"ב םסרופש ,הדילמ תוקל חנומה ٠؛

יזעולה חנומה וליאו ,הרוצתב אקווד אלו דיקפתב

מה תא אופא תלטבמ הדעווה
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oestrum

םוחי

Oldium

oligospermia טועמ-םיגיערזה
omentum

 ריאממmalignus

 תתכדזה ז רמזmascuiinization
albicans
ןוחמק
יתוכאלמ

רדפ

00ph0rect0m1a= הלחשה תתירכ
ovarioectomia

מ

דיב"עימזעית, ישימשת- masturbatio

 תולשבmaturitas

 תימת؟ הביאכמ תסוmem

organism סומסגגרוא

organotherapia ירביא יופר
orgasm םומסגרוא

dysmenorrhea

ללוכ(תסוה"ףטש. -menorrh

menorrhoea, polymenor

ovuiatio

הצבה

 םיניבדחילכmesonephros

ovuium

תיציב

 םויס"תילכmetanephros

oxytocic יקוטיסכוא
דפרמ

Pad

 תותסוה ןיבש םישוחמmohmina
intermenstrualia

תינוחמקה קיתרנה תקלד
a vaginitisוاأmon
םילזלזה"תעלקמ
pampinif
בר-יתכשל,  תוכשל הברמmultiiocuiar

 םחרה תתירכpanhysterectomia
טטח

papula

תוטולב

דצמ

 ןוקתשparesis

 תירירשmuscularis
 תרלשתmusculatura
םירתה
parathyroid
תדטפ

mycosis

( )ןבל( בברpatch (white

 יתרטפmycotic

 תוחיתפpatency

 םחרה לש ירירש לודגm

 קופצperitonisatio

 םיגיב"תמואימmyoma ut

ירירש לודגsigns
 תחתמשmyoma uteri
םיילקיסיפ םינמיס, physical
 םחרה"תירירלsubmucosum
םיישוח םינמיס

 יבויסנ"תת ירירש לודגmyoma uteri
 ליטשננפפ לש ךותחPfannenstiei's
incision

 םחרה לשsubserosum

 ןיצוטיפpitocin

תרלשת- םחרהmyometrium

 ןיסרטיפpitressin

 תירירה"תקצבmyxoedema

 המסלפplasma

 תובב ש"ע סיכNabothian Cyst

()תעירזplica
םיתמ םיגיערז
necrospermia
"תיחופלש לש טמקה
vesicouterina
 ؤآل؟تإneoplasm==tumor
םחרהו ןתשה

יובר- תותסוpolymenorrhea

 יבצע ירוזחמneurocirculatory

ופמנ5 "תונתואת( הינnymphomania
 הנמז םדק ערז תיריpremature ejaculation
ינפלשחתמה- תסוהpremenstrual tension

)םישנ

 ןורטסגורפprogesterone

 המיתסObliteratio

םייוכסה תכרעה,  היכסprognosis

 תינכמ המיסחobstructio

 יגושגשproliferative

 ןגורטסאoestrogen

ث4إ האופרה יחנומ

תילכ pronephros
תיעאר
)קשפמ
—speculum
הארה ףיחסת pulmonary embolism
הלמנ pustuia

םוידר Radium

קשפמ retractor

אל םחרה ףפכ retroftexio uteri

sterilization
retrofiexio
אל םחרה-ףפכ uteri

ךרסנ fixata

יא(

הארמ

ץנרפ םש לע

 spermatozoonןיערז
 spermicidםיניערז לטוק
 spirochaeta pallidaתרוח תלשלש
sponge

גופס

הרקעמ
 sterilizerלעגמ ,רקעמ

 ٥٦ (styptic (= haemostaticרצוע
ירוחאמ retroperitoneal
 substitutive therapyהרומת"יופר
רוחאל בצמ retropositio
רוחאל םחרה תינפ uteri

retroversio
 suction curetteץצומ"דרגמ

- suprarenal glandתפסות לש תוטולב
תיחופלשה ירוחאמ retrovesical

ןגטנד"ינדק Rontgen rays

הילכה

תיתלגמ קש תרצוצח  symptom Sactosaipinxתוא ,ןמיס
purulenta

החטבהדופוקת safe perion (=method

 syndromeתנמסת
 Tabletתילבט

תומימח , 1הרוטרפמט
 temperatureתטיש()of Ogino Knaus
)םואנק"וגיגוא
הרצוצחה"מושר saipingographia

 tenaculum forcepsםיטבצמ

הרצוצחה תתירכ salpingoophorectomia
 thyrototropic hormoneיםורטורית ןומרוה

 tmcturaהרשמ

הלחשהו

םחרה דאוצ תריפת
trachelorrhaphia
salpingostomy
הרצוצחה"מומפ

המוקרה sarcoma

 Titpferתיגופס

תסו scanty menstruation

) two-stepsחותינה תעשב וילע דומעל טיהר(םיגרד

2 tympanitesתונפת

המועז תסו

תושקתה
sclerosisסגומ1כירטמש תפה תקלד
trichomonas
vaginalis vaginitis
שרפה secrete, to-
השרפה secretio

 Ulcus durumהשק ביכ

ךכשמ , ultra red raysedativeהמדא"רבע ןדס

ץיחמ septus
םלה
חטשמ

םדאל רבעמש ןרק

, ultra violet ray shokהלגס"דבע ןרק
smear

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

242 ןושלה דער תולועפמ
(ד בצע،) םדה"ילב עיגמvasomotor uterus infantilis ٥٨٦ יךלי

 דידר٦٦٠٨ vena femoralis

uterus duplex ٥٨٦ ؤأءو

 ףתןע؛מהלסכהדידוvena llica communisuterus bicornis bicollis ^٥٨٦ ١٩ ךק
יראוצדד

 ןוציחה לסכה דידוvena liica externa

 ןימה"תולחמvenerai diseasesuterus
 ןטבל םחדה"תעיבקventrofixatio (ventro

suspensio) uteri

יפילח תסו,  תיפילח תסוvicarious
menstruation

 ת^ד"תתירכvuivectomia

bicornis umcolhs ٥٨٦ יעוק"ץן
דח-ירא\צ

Vagina septa 5ח-[ קי٢٠٨٥
vaginismus קיתדנצ תיוע
vaginitis senilism הדוקלד3קיתד

vaginitis atrophica הנקזמש

