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 dyspepsiaבמקום ְק ִשׁי עִ כּוּל

dyspnea
 dyschromatopsiaבמקום לְ קוּת בִּ ְר ִאיַּת ְצבָ עִ ים
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ְשׁ ִקיפָ ה ]הפעולה[
מַ ְשׁ ֵקף ]המכשיר[

ְשׁ ִקיפָ ִתי
ְשׁ ִקיפַ ת שַׂ ק הַ ָשּׁפִ יר
ְשׁ ִקיפַ ת ִמפְ ָרק
ְשׁ ִקיפַ ת ִס ְמפּוֹנוֹת
ימים
ְשׁ ִקיפַ ת נִ ִ
ְשׁ ִקיפַ ת הַ ְמּעִ י הַ גַּסְ ,שׁ ִקיפַ ת
כּ ְַר ֶכּשֶׁ ת
ְשׁ ִקיפָ ה ְמדֻ מָּ ה שֶׁ ל הַ ְמּעִ י הַ גַּס,
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-scopy
-scope
-scopic
 amnioscopyבמקום ִה ְס ַתּכְּ לוּת בַּ ָשּׁפִ יר
arthroscopy
 bronchoscopyבמקום ִה ְס ַתּכְּ לוּת בַּ ִסּ ְמפּוֹנוֹת
capillaroscopy
 colonoscopyבמקום ִה ְס ַתּכְּ לוּת בַּ ְמּעִ י הַ גַּס
virtual colonoscopy
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ְשׁ ִקיפַ ת בֶּ טֶ ן
נִתּוּחַ בֶּ טֶ ן ְשׁ ִקיפָ ִתי
ְשׁ ִקיפַ ת גָּרוֹן
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colonoscopic
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cystoscopy
 cystourethroscopyבמקום ִה ְס ַתּכְּ לוּת בַּ ָשּׁפְ כָה
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במקום ִה ְס ַתּכְּ לוּת בָּ ֶרחֶ ם
במקום ִה ְס ַתּכְּ לוּת בַּ בֶּ טֶ ן
במקום ְר ִאי גָּרוֹן
במקום ִה ְס ַתּכְּ לוּת בְּ מֶ צֶ ר הַ בֵּ ינַיִ ם

במקום ִה ְס ַתּכְּ לוּת בַּ ְמּעִ י הַ גַּס

שונות
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טוֹמוֹגְ ַרפְ יָה ְממֻ ְחשֶׁ בֶ ת
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הוּדה מַ גְ נ ִֵטית
ִדּמּוּת בִּ ְת ָ
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הֲ סָ ָרה ]בסכין[; הַ כְ חָ ָדה ]פעולה
פולשנית ,למשל באמצעות גלי רדיו[;
ִהפָּ ְרדוּת ]תופעה פתולוגית[
ִטפּוּל ְבּהַ כְ חָ ָדה
ִטפּוּל בִּ ְק ִרינָה ִמלְּ גַו
ִטפּוּל בִּ ְק ִרינָה ִמלְּ בַ ר
ִטפּוּל ְס ָרק
יְ מָ ִמי
יו ִֹמי
לֵילִ י
ְקלִ יטָ ה ]בחילוף החומרים[
פְּ לִ יטָ ה ]בחילוף החומרים[
תּוֹפַ עַ ת ִשׁגְ בּוּר
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X-ray computed
tomography, CT
magnetic-resonance
imaging, MRI
 ablationבמקום הֲ סָ ָרה ]פעולה כירורגית[;
ִהפָּ ְרדוּת ]תופעה פתולוגית[

ablative therapy
brachytherapy
 radiation therapyבמקום ִטפּוּל בִּ ְק ִרינָה
futile care, futile therapy
circadian
]diurnal [of daytime
nocturnal
intake
output
 rebound effect, reboundחידוש
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.81
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ְתּגוּבַ ת ִשׁגְ בּוּר
אָח ִמ ְסתּוֹבֵ ב ,אָחוֹת ִמ ְסתּוֹבֶ בֶ ת

phenomenon
][pharmacological
 rebound reactionחידוש
circulating nurse

]בחדר ניתוח[

.83

אָח ָרחוּץ ,אָחוֹת ְרחוּצָ ה ]בחדר
ניתוח[

.84
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פִּ ין
ַדּגְ ְדּגָן
ַדּחַ ף ִריק ]בצאייה[

.87
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ַדּלּ ֶֶקת הַ ִסּ ְמפּוֹנִ יּוֹת
הַ לֶּמֶ ת
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הַ ְשׁאָפָ ה ]החדרת תרופה לדרכי
הנשימה על ידי שאיפתה בצורת גז
או אדים[
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מַ ְשׁאֵ ף
מַ ְשׁאֵ פָ ה ]מכשיר אינהלציה[
חַ סֶּ מֶ ת הָ ֵראָה
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.94
.95
.96
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.102
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ִטנְטוּן
כְּ אֵ ב ְרפָ ִאים
מַ סֵּ כִ ית
ִמ ְתלֵה הַ ְמּעִ י
ְסבִ ילוּת
סַ מָּ ן בִּ יּוֹלוֹגִ י
עֶ צֶ ם הַ ִשּׁכְ מָ ה
צָ אָה
ְצ ִאיָּה
ָקצֶ ה
נְטילַת אֵ יבָ ִרים ]מתורם ,לצורך
ִ

scrub nurse
penis
clitoris
ירה.
 rectal tenesmus,במקום ְט ִח ָ
tenesmus
bronchiolitis
מנֶת עָ ָקה ֶשׁלְּ אַחַ ר
 post-traumatic stressחידוש .במקום ִתּ ְס ֹ
 disorder, PTSDחֲ בָ לָה = post-traumatic stress
) syndrome, PTSSפסיכולוגיה
תשנ"ד( .רווח :הפרעת דחק פוסט-
טראומטית.

]inhalation [of medicine

inhaler
inhalator
chronic obstructive
pulmonary disease,
COPD
tinnitus
phantom pain
face mask
mesentery
tolerance
biomarker
scapula
]defecate [v.
defecation
extremitas
organ harvesting

השתלה[

.104
.105
.106
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ַק ְרנִית חֲ רוּטָ ה
ֶקשֶׁ ר
ַר ְחשׁוּשׁ
ִשׁ ְרכּוּב
ְדּגִ ימַ ת ִר ְק ָמה ,בִּ יּוֹפְּ ִסיָּה

keratoconus
ligature
crepitation
reconstitution
biopsy
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חודש בציבור ופורסם בעיתונות

במקום צוֹלְ לוּת הָ אָזְ נַיִם

במקום מַ צַּ ע הַ ְמּעִ י )אנטומיה תשי"ז(

במקום עֶ צֶ ם הַ ֶשּׁכֶם

רק במקום ַק ְצוָ ה ולא במקום ַגּף
במקום ִאסּוּף )מיקרוביולוגיה
תשנ"ה( .בשימוש הרווח' :קציר
איברים'.
במקום ֶשׁנֶץ; ַשׁנֵּץ ]פועל[
במקום ִשׁפְ שׁוּף ,קוֹל ִשׁפְ שׁוּף
חידוש
אושר בביולוגיה תשס"ט

