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■ )defibrillator :ֵדִפיְּבִריָלטֹור )באנגלית ַמְפֵעם 
מכשיר המסדיר את הִמְקָצב )ריתמוס( של פעימות הלב. משתמשים במכשיר זה לטיפול בפרפורים בחדרים 
או בעליות של הלב. המכשיר גורם הלם חשמלי המשתק את כל הפעילות החשמלית של הלב. הקוצב המהיר 

והטבעי בלב מתאושש ראשון ומשתלט על מקצב הלב.
ַהְפָעָמה (defibrillation( היא פעולת המכשיר.

ַמְפֵעם ִנְׁשָּתל הוא מפעם המותקן מתחת לעור. כשהמפעם הנשתל מזהה הפרעה במקצב הלב, הוא מנסה להתגבר עליה 
על ידי קיצּוב, כלומר הפעלת הלב במהירות העולה על מהירות המקצב המהיר; בעת הצורך הוא מפיק הלם חשמלי כדי 

להפסיק את ההפרעה שעשויה להיות קטלנית.

■ )palpitations :באנגלית( ַּפֶעֶמת 
מצב שבו אדם חש את פעילות לבו, שלא כבמצב הרגיל שבו אין אדם חש בפעילות זו. הסובל ִמַּפֶעֶמת עשוי 

לחוש פעימות לב חזקות או חלשות, מהירות או אטיות, סדירות או בלתי־סדירות ועוד.
השורש פע"ם מציין בין היתר 'הכאה', 'נקישה'. משמע זה בא לידי ביטוי במילים ְּפִעיַמת ֵלב, ַמְפֵעם, ַּפֶעֶמת.

■ )perfusion :ִזּלּוַח זילוח  ֶּפְרפּוְזָיה )באנגלית
מעבר של נוזל, בעיקר דם, דרך רקמה או איבר בגוף. היעדר זילוח של דם לאיבר או לרקמה עלול לגרום נמק. 
השורש זל"ח מקורו בלשון חז"ל, והוא קרוב במשמעו לשורשים זל"ג וזל"ף. ֶזַלח הוא מי בושם, למשל: "אין ְמַזלחין את 

הבית בכל מיני ְזָלִחין" )תוספתא שבת יז, ג(.

■ )thrombus  :באנגלית( ְּפִקיק 
קריש דם החוסם כִלי דם חסימה חלקית או מוחלטת.

שלא כְּפִקיק - ְקִריׁש (blood clot( הוא דם שנקרש )מחוץ לכִלי דם( בתוך איבר חלול, כגון בלב, בבטן או 
בריאה. 

המונח ְּפִקיק, השקול במשקל המילה ְקִריׁש, בא במקום המילה ֶּפֶקק שנקבעה בעבר.
.)thrombosis ,ֶּקֶקת )ְּתרֹוְמּבֹוָזה התופעה של היווצרות ְּפִקיק נקראת ַפּ

■ )exercise test, exercise stress test :רווח בטעות: ֶאְרּגֹוֶמְטִרָּיה )באנגלית ִמְבַחן ַמֲאָמץ 
בבד  בד  כושר.  אוַפני  על  או  כושר  מסילת  על  ומבוקרת  מאומצת  לפעילות  נדרש  הנבדק  שבה  בדיקה 
ְמַנְּטִרים תפקודים בגוף – לחץ דם, דופק, קצב הלב ומקצבו, וכמו כן נעשה רישום־לב חשמלי )ֶרַל"ח = 

אק"ג( רצוף.
 


