האופר 1mm
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 ) 89ימעב 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

Anbau

Accretion

תפס1ת

 aching of bones Breehen in den Gliedernץוצר
), alveola Alveoleהאירה יבגל( תידאנ
)וניניש יבגל( שתכמ

 amputation Amputationעוטק

 ape^ tip (finger) spitzeימס ,תווצק ' ١ ٦הצק 'ס ,הצק
)האירהו ןושלה ,בלה יבגל( דח ),תועבצא יבגל( תוצק

)האירה יבגל( הפכ

 application Applibationהמיש
applizieren

apply

to

םיש

 attachment Ansatzstiicbםיעיבק 'ר ,עיבק
 bandage Uerbandתשבחת

 8ימע הז ורכב 'ע 1
263

Academy of the Hebrew Language
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Lšonénu: A Journal for the Study of the Hebrew Language and Cognate Subjects / /
-:
www.jstor.org

264 ןושלה דעו תולועפמ
to form an abscess abszedieren םדמתה

to became abscessed

bifurcation Gabelung, Bifurkation ישרשלו תונופמסל םתיב( תוגלפתה
)םיניש

block

Block

to blockade

blockieren

to boil

auskochen

capillary

Kapillare

catheter

Katheter

to catbeterize

kathetrisieren

cause

Ursache

ciliated epithelium

Flimmerepithel

claiification

Aufhellung

clysma, enema

Klysma

to give enema

coagulation necrosis
content

convexity

םסח
םוסח

לעג, )םילכ יבגל קר( לעגה
המינ, םימינ 'ר, תומינ

הרטתק

-הרטתק סנכה
הבס

לתיפא, רירעש
הרהבה, תורהבתה יביסאפ ןפואב

Einlauf machen

Einschmelzung

ןקה
ןקה
)הארה( תוסמסמתה

Inhalt (des Magen؟
( ןכת.u.drgl،

Verwolbung
)האצות( הרימק، פ( תורמקתה

to coordinate

koordinieren

coordination

Koordination

to congest

stauen

co^estion

Stauung

descensus

descensus

direct cause

Veranlassung

discharge

Ausfluss

discoloration

Entfarhung, Discoloration עבצה"תוקל

Abbau
dissimilatio, destruction

םאת
םואת

שודג, ביסאפב: שדגה
)םדה( שדג
החינצ

םרג

ביז, )הלועפ( הביז

)היצלימיסיד ןבומב( קורפ,

הלילד

dosage

Dosierung

הנמ"תעיבק

dressing

Umschlag

הפיפל

drop infusion

Tropfinfusion

excision

erosion

ectomia ١), CTCISIO

Erosion

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

ןיפט"תלזה
התירכ
ST

האופרה יחנומ תמישר

 תוררבתהה רשכexcitability, irritability Erregbarkeit

רודיע,  תוררועתה ביסאפבexcitation Erregung

לגר( ההק,  )המודכו דיto fall asleep einscblafen
עצפ הרטה, wound anfriscben eine Wunde  هto fresben up
עצפ היחה

עצפ תירטה, wound Anfrischung einer Wunde  هfreshening up
עצפ תאיחה

הלמלמ,

ךלהמ

הזג

gauze

ינלחז

Gaze

gradual

and

slo

 םיכרצ השע٨ to haveabowel movement Stuhlgang haben

 בלה"תולוקheart sounds Herztone

ןבל

to

םעפ

heat

המכל

gluben

(םיעגר

שי

ךל

באכ

Schmerzen)

ךותח2)  י יincisio- incision
םווג

)ة

הפיאש

partial

incision

inhalation

Inhalation

 ףאשמ- Inhalator  " יinhaler
 הפאשמinhalatorium Inhalatorium

אש1 ףto inhale inhalieren
 הקירזinjection Injektion
קרזה

to

השעמ

inject

(ךרדב

injizieren

ללכ

חותיגמתותפ

 ירגreizbar  ً إirritable

 תוירגirritability Reizbarkeit
יורג

irritation

Reizung

~ ץוצקעitching Jucken
ץגש, (؟^ לעופ3 )ץligature Ligatur, (Jnterbindung
הרדה

loop

Schlinge

 דיה תלועפ ןפוא( )ة הטיקנmanipulation Handgriff
)םינוש םילופיטו םיחותינב.

 הנמ תשדגה£overdosage Uberdos1erun
גוהנכ אלו )נ: דובקהתיה. 2) הרעה םדוק דומע 'ע
3)  אלו,,،הזיחא، תולמעתהה יחנומל ןולמבכ.

תויו
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(Sauerstoff) boinbe
oxygen cylinder

)ןצמח לע( לילג

para —

para —

ןוגכ םיפוריצב( דצמ: )םחרה דצמ

peri —

peri —

ןוגכ םיפוריצב( בסמ: )םחרה בסמ

precipitating factor

auslosender Fabtor

to prevent

vorbeugen

ptosis

ptosis

recrudescence

Schub

rigid

starr

rigidity

Slarrheit

rigor

rigoi

rigor mortis

rigot mortis

rectal tube

Rektaltube

to regenerate

sicb regenerieren

regeneration

Regeneration

עינמ םרוג

ינפ םדק, תא עונמ
תחנצ

לג

חשק

תוחישק
חשק

ןואפק

תל؛ולחה תרפופש
שדחתה

שודח

 رabtreiben

to remove (stones etc )

טלפה, )המודכו ןבא תעלות( חרבה

( )רבוע( תחשיto produce (abortion
הרשפה

resolution

ץוחלמ
יורז

Resolution

(ליבשב

spreading

רצעמ

)ןושל

1),

ותא

Streuung

ه؟ء؟،ك

stasis

 לשלשto suffer from diarrhea, Durcbfall haben
to cause diarihea

ם؛זדמ,  יוברl  םח_ידמthermometre Tliermometcr

ס )ة ףוגה1לב, — ( לבקמto tolerate vertragen (eine
 תיבשtooth, indentation Zacke

 םיבש רסח םיבש לוטבtoothless, edentulous zahnlos

)קורפ לש ךפהה( הינב,  )הרוטקורטס ןבומב( הנבמup building Aufb

(צר )אל1ינ, ln)voluntary (un)wlllhurlich)

( ןבומב האופרב שמשמ( ןוצרמ )אלשwillensniass

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

גזגז

zigzag
)إ
2)

Zickzack

הלמהתאהתחדהדעוה

תירבעב

בטומ

ןייצל

תא

אה

