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 הוועדה למונחי רפואה

את הרשימות . מונחים שונים ברפואה) ב(; קרדיולוגיה מונחי) א: (ברפואה רשימת מונחים שתילפניכם 

 .הוועדה למונחי רפואה של האקדמיה ללשון העבריתהכינה 

מאז הקמתה . והיא פועלת בבית האקדמיה ללשון העברית בירושלים, )2003(ג "הוועדה הוקמה באביב תשס

 ,הרדמה, רפואה דחופה, אורולוגיה: בנושאים האלהשהכינה הוועדה רשימות מונחים באקדמיה  אושרו

  .מונחים שונים, רפואת עור

 .)2011–2009( א"תשע-ט"בשנים תשסשתי הרשימות שלפניכם שקדה הוועדה על 

 מונחי קרדיולוגיה

ים בה גם מונחים שאושרו נכלל. ר בנימין מזוז"ה הכין דלרשימאת המצע . מונחים 120-הרשימה מחזיקה כ

אחרים  םמונחי. שנותםלוהוועדה החליטה  ,ט"שיצא לאור בשנת תשנ מילון רפואהבאקדמיה ופורסמו ב

 . נכללו ברשימה לא –ונותרו ללא שינוי אחרים הקשורים לתחום שאושרו בעבר במקצועות רפואה 

 מונחים שונים

הן אנשי מקצוע הן הקהל  –בעקבות פניות מן הציבור נדונו מונחים אלו . מונחים 110-הרשימה מחזיקה כ

כמו כן החליטה . ושונו בעקבות הדיון החוזר בהם ט"מילון רפואה תשנמקצת המונחים נכללו ב. הרחב

=  scopy-:   למשל, הוועדה על רכיבים עבריים חדשים תמורת רכיבים לועזיים המופיעים במונחים רבים

 ).ָרָעה כפי שנקבע בעברולא ַהפְ (ֶּפַרע =  -dys; שקיפה

 : חברי הוועדה

 .הדסה עין כרם, המחלקה הכירורגית, צבי גימון' פרופ :יושב ראש

יואל ' פרופ ;משרד הבריאות, מנהל המחלקה לרפואה קהילתיתמומחה לרפואת עור ו, דרור גוברמןר "ד :אנשי המקצוע

 ; אביב-המרכז הרפואי תל, קה לראומטולוגיההמחל, דוד לברטובסקיר "ד ;הדסה עין כרם, מחלקת ההרדמה, דונחין

 ;אביב-המרכז הרפואי תל, המחלקה הפנימית, שרון עמיתר "ד ;ביקור חולים, המחלקה לקרדיולוגיה, מזוז ןיימבנר "ד

המעבדה , )חבר מכותב( הלל פרת' פרופ; המכון להתפתחות הילד בנתניה, נירולוגיית ילדים, עידית פוזנרר "ד

משה ד "ר עו"ד ;ש שיבא"בית החולים ע, המחלקה הפנימית, יהודה שינפלד' פרופ ;הטכניון, ריםלפוטנציאלים מעור

 .מומחה למחלות זיהומיות, תירוש

 .שמא פרידמן' פרופ ,אפרים חזן' פרופ ,בנימין אליצורר "ד :העברית האקדמיה ללשון נציגי

 . המזכירות המדעית, הראלאיילת  :הוועדה תרכז

 .רשימה ותעירו את הערותיכם ותשיגו את השגותיכםב יינובה אם תענכיר לכם טובה מרו

 2011בדצמבר  20, ב"עתש כסלוב ד"כ ערב חנוכה עד, מרכזת הוועדה, איילת הראללאת ההערות אנא שלחו 

 :באחד האמצעים האלה
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 )ב הלועזי-מסודרים לפי סדר הא(מונחי קרדיולוגיה ) א(

 .חינת הצעות בלבדהמונחים טרם אושרו במליאת האקדמיה והם בב: הערה חשובה

 הערות מונח לועזי מונח עברי 'מס

  aberrant conduction הֹוָלָכה חֹוֶרֶגת  .1

  afterdepolarization ֻמְׁשֵהית ּטּובִק ַהְפָחַתת   .2

 ּתֹוֵאם: המונח הקודם agonist ְמַסֵּיעַ   .3

  angiogenesis ִהְתַהּוּות ְּכֵלי ָּדם  .4

  angiography ִּדּמּות ְּכֵלי ָּדם  .5

  angioplasty ִעּצּוב ְּכֵלי ָּדם  .6

  anomalous, anomaly ָחִריג  .7

  antagonist נֹוֵגד  .8

  antiarrhythmic medication ְּתרּוָפה נֹוֶגֶדת ַהְפָרַעת ֶקֶצב  .9

  atherectomy ְּכִריַתת רֶֹבד ָטַרְׁשִּתי  .10

  atrial ְּפרֹוְזדֹוִרי, ֲעִלָּיִתי  .11

  azygos vein זּוִגי-ַהְּוִריד ָהִאי  .12

  bicuspid aortic valve ְּפִסיִגי-ַמְסֵּתם ָוִתיִני ּדּו  .13

  brachytherapy ַהְקָרָנה ִמָּקרֹוב  .14

: ישונהט "תשנ במילון bundle ְצרֹור  .15

 צרור היס> אלומת היס 

  calcium score ִסּלּום ִסיָדן  .16

  cardiac ֶׁשל ַהֵּלב, ]ולא ְלָבִבי[ ִלִּבי  .17

 ,cardiac arrest, cardiac standstill ּדֹם ֵלב  .18
asystole 

מונח לועזי למונחים נוסף 

 )רפואה(קיימים 

  cardiac concenrtic hypertrophy ִהְתַעּבּות קֹוְנֶצְנְטִרית ֶׁשל ַהֵּלב  .19

 cardiac resynchronization קֹוֵצב ַמְפֵעם ְמַתְזֵמן  .20
therapy defibrilator, CRTD 

 

 cardiac resynchronization קֹוֵצב ְמַתְזֵמן  .21
therapy, CRT 

 

 ברפואה 'שסתום'כל  וכן 1Tcardiac valve ]של הלב[ ַמְסֵּתם  .22

בלא , בלבד' מסתם'היה י

הבחנה בין הטבעי לבין 

 . המלאכותי

  cardiobeeper ְּפִעימֹון  .23

  cardiogenic shock ֶהֶלם ֵמַהֵּלב  .24

 בְׂשִריעּות ַהּלֵ : ח הקודםהמונ cardiomegaly, cor bovinum ֵלב ֻמְגָּדל  .25

  cardiomyopathy ַמֲחַלת ְׁשִריר ַהֵּלב  .26

  cardioversion ִהּפּוְך ֶקֶצב  .27

'; עורק הראש'במקום  carotid עֹוֵרק ַהַּתְרֵּדָמה  .28

 אנטומיהמילון בגם  יעודכן

  centesis ִּדּקּור  .29
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  cerebrovascular ֶׁשל ְּכֵלי ַהָּדם ֶׁשל ַהּמֹוַח   .30

  chaotic atrial rhythm יןב ֲעִלָּיִתי ִּבְלִּתי ָסִדיר ַלֲחלּוִט ִמְקצָ   .31

  claudication ְצִליָעה  .32

  clot ְקִריׁש  .33

ַמֲחזֹור ָּדם : המונח הקודם collateral circulation ַמְקִּביָלִניַמֲחזֹור ָּדם   .34

 עֹוֵקף

  conduction block ֶחֶסם הֹוָלָכה  .35

  conservative ַׁשְמָרִני  .36

  cor pulmonale ֶּכֶׁשל ֵלב ֵמָהֵראֹות  .37

  coronary ְּכִליִלי  .38

ֲהָסָרה : המונח הקודם cryoablation ְּבַהְקָּפָאהַהְכָחָדה   .39

 .או עוד רשימה בר; ְּבַהְקָּפָאה

  CT angiography ֹוְרִקיםטֹומֹוְגַרְפָיה ְמֻמְחֶׁשֶבת ֶׁשל ָהע  .40

ה רפוא(במקום ְצִניִפי  cuspid ְּפִסיִגי  .41

', חדודי'כן במקום ו, )ט"תשנ

 )ז"אנטומיה תשי(' מצנפתי'

ַהְפָסַקת : המונח הקודם defibrillation ַהְפָעָמה  .42

 ַהִּפְרּפּור

ַמְפִסיק : המונח הקודם defibrillator ַמְפֵעם  .43

 ִּפְרּפּור

ְנִטיַלת : המונח הקודם depolarization ]ברפואה בלבד[ ַהְפָחַתת ַהִּקּטּוב  .44

 בַהִּקּטּו

  diastole ]בלב[ַהְרָּפָיה   .45

  dicrotic pulse ִּפְסָּגִתי-ּדּוּדֶֹפק   .46

  dicrotic wave ִּפְסָּגִתי-ּדּוַּגל   .47

  dilator ַמְרֵחב  .48

  diuretic ְמַׁשֵּתן  .49

  dysautonomic ִּדיְסאֹוטֹונֹוְמָיה  .50

  echocardiography ֶׁשל ַהֵּלב ִׁשְמִעי-ִּדּמּות ַעל  .51

 הֶנֶקׁש ַהְּזִריָמ : המונח הקודם ejection click ְּפִעיָמהֶנֶקׁש הַ   .52

  ejection fraction ַיַחס ַהְּפִעיָמה  .53

 ,electro physioligical studies ִפיְזיֹולֹוִגית-ְּבִדיָקה ֵאֶלְקְטרֹו  .54
EPS, PES 

 

  electrocardiography ֵלב ַחְׁשַמִּליִרּׁשּום   .55

  enzyme ֶאְנִזים, סַּתָּס   .56

  excitation contraction coupling ְּוצּותִהְתּכַ -ּמּוד ֵּגרּויִצ   .57

  exercise test ְּבִדיַקת ַמֲאָמץ  .58

  fascicle ֲאֻלָּמה  .59

 high blood pressure ֶיֶתר ַלַחץ ָּדם, ַלַחץ ָּדם ָּגבֹוּהַ   .60
[hypertension] 

הוספת מונח עברי לצד מונח 

 קיים

  hyperpolarization ִקּטּוב ֶיֶתר  .61

  hypoplastic left heart syndromeְּתחּות ַהֵּלב ִהְתּפַ -ִּתְסמֶֹנת ַּתת  .62
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 ַהְּׂשָמאִלי

  hypothermic circulatory arrest חֹם-ֲעִציַרת ְזִריָמה ְּבַתת  .63

 implantable cardioverter אֹוטֹוָמִטי ֻמְׁשָּתל ַמְפֵעם  .64
defibrillator, ICD 

 

  induction ַהְׁשָרָאה  .65

  invasive ּפֹוְלָׁשִני, חֹוְדָרִני  .66

  isoenzyme ִאיזֹוֶאְנִזים  .67

  jugular vein ְוִריד ַהַּצָּואר  .68

  junctional rhythm ִמְקָצב ָצְמִּתי  .69

  leaflet ַעְלַעל  .70

  lumen ְנהֹור  .71

 ,magnetic resonance imaging ְּתהּוָדה ַמְגֵנִטיתַעל ְיֵדי  ִּדּמּות  .72
MRI 

 

  maze procedure ָמבֹוְך  ְּפֻעַּלת  .73

  minimally invasive surgery ִנּתּוַח ָזִעיר ּפֹוְלָׁשִני  .74

  mitral ְצִניִפי  .75

  monomorphic צּוָרִני-ַחד  .76

  musculoskeletal (pain) ְׁשִריִרי-ַּגְרִמי) ְּכֵאב(  .77

  node atrioventricular, AVN ַחְדִרי-ֹוִריַהְּפרֹוְזּדַהֶּקֶׁשר   .78

  node sinoatrial, SAN ֲעִלָּיִתי-ֶׁשר ַהִּגִּתיַהֶּק   .79

  non-conservative ַחְדָׁשִני  .80

  non-invasive ִּבְלִּתי ּפֹוְלָׁשִני, ִּבְלִּתי חֹוְדָרִני  .81

  occlusion devices, occluder אֹוְטָמן  .82

 ִזהּום ֻּתְרָּפה: המונח הקודם opportunistic infection ִזהּום ִנְקָלע  .83

 ְּדִפיקֹות ֵלב: המונח הקודם palpitation ֶעֶמתּפַ   .84

 percutaneous coronary תִמְּלעֹוִריִהְתָעְרבּות ְּכִליִלית   .85
intervention, PCI 

 

  perfusion ִזּלּוַח   .86

  peripheral artery disease, PAD יםֶהֵּקִפּיִ ַמֲחַלת עֹוְרִקים   .87

  peripheral vascular disease יםֶהֵּקִפּיִ ַמֲחַלת ְּכֵלי ָּדם   .88

  polycythemia ִרּבּוי ַּכּדּוִרּיֹות ֲאֻדּמֹות  .89

  polymorphic צּוָרִני-ַרב  .90

  pro-arrhythmic medication ְּתרּוָפה ַמְׁשַרת ַהְפָרַעת ֶקֶצב  .91

  pulsatile secretion יתִת יָמ עִ ה ְּפ ָׁש רָ פְ הַ   .92

 ּדֶֹפק ִמְתַחֵּלף: ודםהמונח הק pulsus alternans ִחּלּוִפיןּדֶֹפק   .93

  rate ֶקֶצב  .94

  reciprocal changes ִׁשּנּוִיים הֹוְפִכִּיים  .95

  reentry ָמעֹוג  .96

  reperfusion ִזּלּוַח ֵמָחָדׁש  .97

  restenosis ֵמָחָדׁש ִהָּצרּות  .98

  retrograde P wave ַסב ָאחֹור Pל ּגַ   .99
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 צירופים ישונו בהתאם rhythm ִמְקָצב  .100

 ט"ממילון תשנ

  risk stratification ִרּבּוד ִסּכּוִנים  .101

, המוחדר לכלי דםנור יצ sheath ַׁשְרוּוִלית  .102

שדרכו מועבר כבל או צינור 

 . דק
  sinus rhythm ִמְקַצב ַהַּגת  .103

  subaortic stenosis ָוִתיִנית-ַּתתִהָּצרּות   .104

ֶּדֶמם  ,ֶּדֶמם ַּתַחת ְקרּום ַהּקּוִרים  .105

 ַעְּכִביִׁשי-ַּתת

subarachnoid hemorrhage  הוספת מונח עברי לצד מונח

 קיים

  suppression of arrhythmia ִמְקָצבַהְפָרַעת ִּדּכּוי   .106

  systole ]בלב[ִּכּוּוץ   .107

  thoracoscopy הזֶ חָ  ְׁשִקיַפת  .108

  thrombolysis ַהַּפֶּקֶקת ֶּתֶמס  .109

 ַּדֶּלֶקת ְוִריד: המונח הקודם thrombophlebitis ַּדֶּלֶקת ְּפָקִקית ֶׁשל ַהְּוִריד  .110

 transesophageal טֶּדֶרְך ַהֶּוֶׁש  ֶׁשל ַהֵּלב ִׁשְמִעי-ִּדּמּות ַעל  .111
echocardiography, TEE 

 

  transposition of the great arteries ַהעֹוְרִקים ָהָראִׁשִּיים ִׂשּכּול  .112

  T-wave alternans ִחּלּוִפין Tַּגל   .113

  valvuloplasty ִּתּקּון ַהַּמְסֵּתם, ִעּצּוב ַהַּמְסֵּתם  .114

  vasodilator ְּכֵלי ָּדםַמְרִחיב   .115

  venous port ַמְנֵּגׁש ְוִריִדי  .116

  wandering pacemaker קֹוֵצב נֹוֵדד  .117
 

 

 )המונחים מסודרים בסדר ענייני( יםנשו מונחים) ב(
 .בלבד המונחים טרם אושרו במליאת האקדמיה והם בבחינת הצעות: הערה חשובה

 

 הערות מונח לועזי מונח עברי 'מס

 מונחים שחזרו לוועדה לאחר דיון במליאה 

הוחלט שלא לקבוע חלופה  trauma ְטָראּוָמה  .118

 עברית

 / ְּפַחת ִּביָנה / ֶנתַאְבּדֶ /  ַנֶּסֶגת  .119

 ַּדֶעֶכת / ַחֶּדֶלת / ַּדְרֶּדֶרת ִּביָנה

dementia  ועדת המינוחלהכרעת 

 להכרעת ועדת המינוח iatrogenic ינִ גֵ רֹוְט יַ  / ינִ לָ ּוּפִט  / ינִ רָ ֹוזְמ  / ָאְסָיִני  .120

  walkability ְצִעידּות  .121

  walkable ָצִעיד  .122

 מונחים בהתפתחות וגדילה 

  aplastic ְּתחּותִהְתּפַ -ִאי  .123

  hyperplastic חּות ֶיֶתרִהְתַּפְּת   .124

  hypertrophic ְּגִדיַלת ֶיֶתר  .125
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  hypotrophic ְּגִדיָלה-ַּתת  .126

  hypoplastic ְּתחּותִהְתּפַ -ַּתת  .127

  atrophic ֶחֶסר ְּגִדיָלה  .128

 גיל המעבר והפסקת הווסת 

  perimenopause ִּגיל ַהַּמֲעָבר  .129

 ֶוֶסת-ַאל: המונח הקודם amenorrhea ַהְפָסַקת ֶוֶסת  .130

 ִמְׁשִניֶוֶסת -ַאל: המונח הקודם secondary amenorrhea תִמְׁשִני ַהְפָסַקת ֶוֶסת  .131

ֶוֶסת -ַאל: המונח הקודם primary amenorrhea תִראׁשֹוִני ַהְפָסַקת ֶוֶסת  .132

 ִראׁשֹוִני

 ֶחְדלֹון ֶוֶסת: המונח הקודם menopause ּתֹם ֶוֶסת  .133

 )-dys(פרע  

 ַהְפָרָעה ְּבִזְקָּפה: המונח הקודם erectile dysfunction ְּבִזְקָּפהֶּפַרע   .134

; ִּביָאה ַמְכִאיָבה: המונח הקודם dyspareunia ִּביָאהֶּפַרע   .135

 ִּביָאה ְתֵפָלה

ְלקּות ִּבְרִאַּית : המונח הקודם dyschromatopsia ִּבְרִאַּית ְצָבִעיםֶּפַרע   .136

 ְצָבִעים

ת ַהְפָרָעה ַּבֲהָטלַ : המונח הקודם voiding dysfunction ַהֶּׁשֶתן ִרּקּון ַׁשְלּפּוִחיתְּב ֶּפַרע   .137

 ַהֶּׁשֶתן

 ְּבֵׁשלּות ְלקּוָיה: המונח הקודם dysmaturity ְּבֵׁשלּותע ֶּפרַ   .138

  dystrophic ֶּפַרע ְּגִדיָלה  .139

 ַהְפָרַעת ָׂשָפה: המונח הקודם dysphasia ֶּפַרע ִּדּבּור  .140

 ַהְחָטָאה: המונח הקודם past-pointing, dysmetria קּוּיֶּפַרע ִּד   .141

 ִעְּלגּות: המונח הקודם speech disorder, dysarthria ֲהִגָּיהֶּפַרע   .142

ַהְפָרָעה : המונח הקודם dysostosis ִהְתָּגְרמּותֶּפַרע   .143

 ְּבִהְתָּגְרמּות

ִעּוּות ַעְצמֹות : המונח הקודם mandibulofacial dysostosis תמֹוצָ ל עֲ ֶׁש  ִהְתָּגְרמּותֶּפַרע   .144

 ַהָּפִנים

 ּוּות ְלקּוָיהִהְתהַ : המונח הקודם dysgenesis ִהְתַהּוּותֶּפַרע   .145

  dysplastic ְּתחּותֶּפַרע ִהְתּפַ   .146

-ִהְתָקְרנּות לֹא: המונח הקודם dyskeratosis, individual cell ִהְתָקְרנּותֶּפַרע   .147

 יָנהִּק ַת 

 ֶוֶסת ַמְכִאיב: המונח הקודם dysmenorrhea ֶוֶסתֶּפַרע   .148

ֶוֶסת ַמְכִאיָבה : הקודםהמונח  membraneous dysmenorrhoea ֶוֶסת ְקרּוִמיתֶּפַרע   .149

 ְקרּוִמית

 ַהְפָרַעת ִחּׁשּוב: המונח הקודם dyscalculia ִחּׁשּובֶּפַרע   .150

 ַהְפָרַעת ַטַעם: המונח הקודם dysgeusia ַטַעםֶּפַרע   .151

ֵלָדה , ְקָׁשֵיי ֵלָדה: המונח הקודם dystocia ֵלָדה ָקָׁשה, ֵלָדהֶּפַרע   .152

 ָקָׁשה

 ַהְפָרַעת ְּתנּוָעה: המונח הקודם tardive dyskinesia רחָ אֻ ֶּפַרע ְמ   .153

 ֶׁשְּלַאַחר ְזַמן

ַהְפָרַעת ֶמַתח : המונח הקודם dystonia ֶמַתחֶּפַרע , ֶמַתח ְׁשִריִריםֶּפַרע   .154

 ַהְפָרַעת ֶמַתח, ְׁשִריִרים
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 ְקִׁשי ִעּכּול: המונח הקודם dyspepsia ִעּכּולֶּפַרע   .155

 ַהְפָרַעת ֲהִגָּיה: םהמונח הקוד dysphonia ֶּפַרע קֹול  .156

 ַהְפָרַעת ְקִריָאה: המונח הקודם dyslexia ְקִריָאהֶּפַרע   .157

 ְלקּות ֶמֶזג ַהָּדם: המונח הקודם blood dyscrasia ֶּפַרע ָּתֵאי ָּדם  .158

 הַהְפָרַעת ְּתחּוָׁש : המונח הקודם dysesthesia ְּתחּוָׁשהֶּפַרע   .159

 ַהְפָרַעת ְּתנּוָעה: דםהמונח הקו dyskinesia ְּתנּוָעהֶּפַרע   .160

 )scopy(שקיפה ומשקף  

ִהְסַּתְּכלּות : המונח הקודם endoscopy ְׁשִקיָפה, -ְּבתֹוְך ְׁשִקיָפה   .161

 ִהְסַּתְּכלּות, -ְּבתֹוְך 

 ִהְסַּתְּכלּות ֶּדֶרְך : המונח הקודם culdoscopy ֶּדֶרְך ַׂשק ַהַּדְגֶלסְׁשִקיָפה   .162

 ַׂשק ַהַּדְגֶלס

 ןִהְסַּתְּכלּות ַּבֶּבֶט : המונח הקודם laparoscopy ֶטןּבֶ  ְׁשִקיַפת  .163

י ִהְסַּתְּכלּות ַּבְּמעִ : המונח הקודם rectoscopy, colonoscopy ִעי ַהַּגסַהְּמ  ְׁשִקיַפת  .164

 ַהַּגס

ִהְסַּתְּכלּות : המונח הקודם cystourethroscopy ְלּפּוִחיתַּׁש הַ ְפָכה וְ ָּׁש הַ  ְׁשִקיַפת  .165

 ַבַּׁשְלּפּוִחיתַּבָּׁשְפָכה ּו

ִהְסַּתְּכלּות : המונח הקודם mediastinoscopy ֶמֶצר ַהֵּביַנִים ְׁשִקיַפת  .166

 ְּבֶמֶצר ַהֵּביַנִים

ִהְסַּתְּכלּות : המונח הקודם bronchoscopy ִסְמּפֹונֹות ְׁשִקיַפת  .167

 ַּבִּסְמּפֹונֹות

ִהְסַּתְּכלּות : המונח הקודם gastroscopy ֵקָבה ְׁשִקיַפת  .168

 ֵּקָבהּבַ 

ִהְסַּתְּכלּות : המונח הקודם hysteroscopy ֶרֶחם ְׁשִקיַפת  .169

 ָּבֶרֶחם

ִהְסַּתְּכלּות : המונח הקודם amnioscopy ִפירָׁש  ְׁשִקיַפת  .170

 ַּבָּׁשִפיר

  socpe, -scopia- ַמְׁשֵקף  .171

 ְרִאי ָּגרֹון: המונח הקודם laryngoscope ָּגרֹון ַמְׁשֵקף  .172

 יתְרִאי ַהַּׁשְלּפּוִח : המונח הקודם cystoscope ִחיתַהַּׁשְלּפּו ַמְׁשֵקף  .173

 שונות 

פעולה [ ַהְכָחָדה ;)ְּבַסִּכין(ֲהָסָרה   .174

תופעה [ִהָּפְרדּות ; ]פולשנית

 ]פתולוגית

ablation פעולה [ֲהָסָרה : המונח הקודם

תופעה [ִהָּפְרדּות ; ]כירורגית

 ]פתולוגית

  ablative therapy ִטּפּול ְּבַהְכָחָדה  .175

 futile medicine, medical ִטּפּול ְסָרק  .176
futility 

 

  reconditioning ֲהָׁשַבת ּכֶֹׁשר  .177

  conditioning ַהָּׂשַגת ּכֶֹׁשר  .178

  deconditioning ְנִסיַגת ּכֶֹׁשר  .179

 ִניעּות-ַאל: המונח הקודם akinesia חֶֹסר ְּתנּוָעה  .180

  hyperkinesia ֶיֶתר ְּתנּוָעה  .181

  hypokinesia ָעהִמעּוט ְּתנּו  .182
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  diurnal יֹוִמי  .183

  circadian ְיָמִמי  .184

  nocturnal ֵליִלי  .185

  impairmen ְלקּות  .186

  disability ֻמְגָּבלּות  .187

  handicap ָנכּות  .188

  output ]בחילוף החומרים[ ְּפִליָטה  .189

  intake ]בחילוף החומרים[ְקִליָטה   .190

  rebound ְנִתיָרה  .191

  rebound reaction ְּתגּוָבה ִנֶּתֶרת  .192

  rebound tenderness ]בכירורגייה[ְרִגיׁשּות ִנֶּתֶרת   .193

  circulated nurse ]בחדר ניתוח[ ָאחֹות ְמַסַּיַעת  .194

  scrub nurse ]בחדר ניתוח[ ָאחֹות ְרחּוָצה  .195

  penis ִּפין  .196

 הוספת מונח עברי למונח קיים ejaculation ִזְרָמה, ְּפִליַטת ֶזַרע  .197

ן ְנִקיַטת ֶׁשֶת -ִאי: המונח הקודם urge urinary incontinence ִקיַטת ֶׁשֶתן ִמְּדִחיפּותנְ -ִאי  .198

 ְּבַדַחק

  clitoris ַּדְגְּדָגן  .199

 ט"אושר בביולוגיה תשס biopsy ִּבּיֹוְּפִסָּיה, ְּדִגיַמת ִרְקָמה  .200

 ְטִחיָרה: המונח הקודם tenesmus ַּדַחף ָלִריק  .201

  bronchiolitis ּיֹותַהִּסְמּפֹונִ ַּדֶּלֶקת   .202

 ,post traumatic stess dysorder ַהֶּלֶמת  .203
PTSD 

 

  inhalation ַהְׁשָאָפה  .204

 chronic obstructive pulmonary ַחֶּסֶמת ָהֵרָאה  .205
disease, COPD 

 

צֹוְללּות : המונח הקודם tinnitus ִטְנטּון  .206
 ָהָאְזַנִים

  phantom pain ְּכֵאב ְרָפִאים  .207

  face mask תַמֵּסִכי  .208

  prosthetic valve ּתֹוָתבַמְסֵּתם   .209

אנטומיה (במקום ַמַּצע ַהְּמִעי  mesentery ִמְתֵלה ַהְּמִעי  .210

 )ז"תשי

ֶנֶגד ִּכּוּון : המונח הקודם retrograde ַסב ָאחֹור  .211

 ַהְּזִריָמה

  tolerance ְסִבילּות  .212

  cardiorespiratory endurance ֵרָאה-ִסּבֶֹלת ֵלב  .213

  biomarker ֹולֹוִגיַסָּמן ִּבּי  .214

 ֶעֶצם ַהֶּׁשֶכם: המונח הקודם scapula ֶעֶצם ַהִּׁשְכָמה  .215

  defecate [v.] ָצָאה  .216

  defecation ְצִאָּיה  .217

  tachysystole ִציֵרי ֶיֶתר  .218
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ולא במקום ' קצווה'רק במקום  extremitas ָקֶצה  .219

 'גף'

  -acro ]לא באנטומיה, ברפואה בלבד[ַקְצָוה   .220

  organ harvest ְקִציַרת ֵאיָבִרים  .221

  dyspnea קֶֹצר ְנִׁשיָמה  .222

  anaphylaxis ְקִריָסה ְּתגּוָבִתית  .223

  keratoconus ַקְרִנית ֲחרּוָטה  .224

ַׁשֵּנץ ; ֶׁשֶנץ: המונח הקודם ligature ֶקֶׁשר  .225

 ]פועל[

  regurgitation ִרְגרּוג  .226

קֹול , ְפׁשּוףִׁש : המונח הקודם crepitation ַרְחׁשּוׁש  .227

 ִׁשְפׁשּוף

  reconstitution ִׁשְחזּור  .228

  -eu ַּתִּקין  .229

 )מונח שגוי(המונח יימחק  aberrant thyroid ַּבּלּוַטת ְּתִריס חֹוֶרֶגת  .230

 


