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 ;משה תירוש ,)מכותב( יהודה שינפלד ,)מכותב(הלל פרת  ,)ב"תשעמ(דניאל פלוסר  ,פוזנר

 .שמא פרידמן ,אפרים חזן ,בנימין אליצור  – העברית האקדמיה ללשון נציגי

 .מן המזכירות המדעית של האקדמיה טובה שטראוס שרברין: הוועדה תרכזמ

ומונחים שהגיעו אל הוועדה בעקבות פניות , ונים והשלמות למונחי רפואת הלב ולמונחי אורולוגיהרשימה כמה תיקב

 .דיון החוזר בהםעקבות הט ושונו ב"מקצת המונחים נכללו במילון רפואה תשנ. מאנשי מקצוע ומן הקהל הרחב

 .ברשימה מסודרים בסדר עניינימונחים ה

 
 הערות מונח לועזי מונח עברי 'מס

 )ג"תשע(נים והשלמות לרשימת מונחי רפואת הלב תיקו 
ברשימה  נקבעש מקצב גתבמקום  sinus rhythm ִּגִּתיִמְקָצב   .1

 הראשונה

ִמְבַחן , ְּתרּוָפה-ִמְבַחן ַמֲאָמץ ֻמְׁשֵרה  .2

 ַמֲאָמץ ֻמְׁשֶרה

pharmacological stress 
test 

 

 חידוש –שובי שב reentry arrhythmia ִׁשְבׁשּוִביתַהְפָרַעת ִמְקָצב   .3

הוא ; מעשה ידי אדם[ב ּתֹותָ ַמְסֵּתם   .4

מסתם תותב '(לקוח מבעל חיים 

או עשוי מחומרים ) 'ביולוגי

 )]'מסתם תותב מכני'(סינתטיים 

prosthetic valve  למסתם מלאכותי שסתוםבוטל. 

 חידוש valvular regurgitation ]במסתם בלב[ ַּתְחֶזֶרת ַמְסְּתִמית  .5

 )ז"תשס(מת מונחי אורולוגיה תיקונים לרשי 
 urge urinary ַדַחףּבְ ְנִקיַטת ֶׁשֶתן -ִאי  .6

incontinence 
 ְנִקיַטת ֶׁשֶתן ְּבַדַחק-ִאיבמקום 

 stress urinary ַּלַחץִמ ְנִקיַטת ֶׁשֶתן -ִאי  .7
incontinence 

 . ְנִקיַטת ֶׁשֶתן ְּבַמֲאָמץ-ִאיבמקום 

 מונחים שחזרו לוועדה לאחר דיון במליאה 

 הלָ בָ במקום חֲ . חידוש trauma חֹוְבָלה  .8

 הינָ ר ּבִ ֵּת ְס הֶ , ןיוֹ ּטָ במקום ִׁש . חידוש dementia ]ַקֲהיֹוִני: שם התואר[ ִקָהיֹון  .9

 חידוש iatrogenic ינִ גֵ רוֹ ְט יַ  ,ינִ לָ ּוּפִט   .10

 מונחים בהתפתחות וגדילה 

התפתחות -אל: מונחים קודמים aplasia ְיִציָרה-ִאי  .11

בילום , עיצוב-אי; )ט"ביולוגיה תשס(

 )ט"רפואה תשנ(

 מונח קיים hyperplasia ֶיֶתר ְיִציַרת  .12
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 ְּגִדיַלת ֶיֶתר: מונחים קודמים hypertrophy ֶיֶתר ַהְגָּדַלת, ֶיֶתר ְּגִדיַלת  .13

ִהיֶּפְרְטרֹוְפָיה ; )ט"ביולוגיה תשס(

 )ט"רפואה תשנ(

  hypotrophy ְּגִדיָלה-ַּתת  .14

רפואת (ב ּוּצעִ -תַּת : מונחים קודמים hypoplasia ְּתחּותִהְתּפַ -ַּתת  .15

רפואה (ר סֵ ב חָ ּוּצעִ , )א"שיניים תשנ

 )ט"תש

מילונים (ל ּוּדלְ ִּד : המונח הקיים atrophy ִּדְלּדּול ;ֶחֶסר ְּגִדיָלה  .16

 )שונים

 גיל המעבר והפסקת הווסת 

  perimenopause ִּגיל ַהַּמֲעָבר  .17

 מונח קיים amenorrhea ֶוֶסת-ַאל  .18

 מונח קיים primary amenorrhea ִראׁשֹוִני ֶוֶסת-ַאל  .19

 מונח קיים secondary amenorrhea ִמְׁשִני ֶוֶסת-ַאל  .20

 ֶחְדלֹון ֶוֶסתבמקום  menopause ֹּתם ֶוֶסת  .21

 -dys/ פרע  

 ַהְפָרָעה ְּבִזְקָּפהבמקום  erectile dysfunction ִזְקָּפהֶּפַרע   .22

 ַהְפָרָעה ַּבֲהָטַלת ַהֶּׁשֶתןבמקום  voiding dysfunction ִרּקּוןּבְ ֶּפַרע   .23

 ַלתטָ הֲ ּבַ  ְצִריָבה, ַהְׁשָּתָנהְצִריָבה ּבְ   .24

 ֶׁשֶתן

dysuria  ַהְפָרַעת ְׁשִתיָנהבמקום 

 ִּביָאה ְתֵפָלה; ִּביָאה ַמְכִאיָבהבמקום  dyspareunia ַמְכִאיָבה ִּביָאה  .25

 ֵלָדה ָקָׁשה, הְקָׁשֵיי ֵלדָ במקום  dystocia ֵלָדהֶּפַרע   .26

 .ַהְפָרָעה ְּבִהְתָּגְרמּותבמקום  dysostosis ִהְתָּגְרמּותֶּפַרע   .27

 ִהְתַהּוּות ְלקּוָיהבמקום  dysgenesis ִהְתַהּוּותֶּפַרע   .28

  dysplasia ְּתחּותֶּפַרע ִהְתּפַ   .29

 יָנהִּק תַ -ִהְתָקְרנּות �אבמקום  dyskeratosis ִהְתָקְרנּותֶּפַרע   .30

 ְלקּות ֶמֶזג ַהָּדםבמקום  blood dyscrasia ֵאי ָּדםֶּפַרע ָּת   .31

ַהְפָרַעת , ַהְפָרַעת ֶמַתח ְׁשִריִריםבמקום  dystonia ֶמַתחֶּפַרע , ֶמַתח ְׁשִריִריםֶּפַרע   .32

 ֶמַתח

 ְקִׁשי ִעּכּולבמקום  dyspepsia ִעּכּולֶּפַרע   .33

  dyspnea ֹקֶצר ְנִׁשיָמה  .34

 ְלקּות ִּבְרִאַּית ְצָבִעיםבמקום  dyschromatopsia ִּבְרִאַּית ְצָבִעיםֶּפַרע   .35

 ַהְפָרַעת ַטַעםבמקום  dysgeusia ַטַעםֶּפַרע   .36

 )scopy-(שקיפה ומשקף  
  scopy- ]הפעולה[ְׁשִקיָפה   .37

  scope- ]המכשיר[ ַמְׁשֵקף  .38

  scopic- ְׁשִקיָפִתי  .39

 לּות ַּבָּׁשִפירִהְסַּתּכְ במקום  amnioscopy ַהָּׁשִפיר ַׂשק ְׁשִקיַפת  .40

  arthroscopy ְׁשִקיַפת ִמְפָרק  .41

 ִהְסַּתְּכלּות ַּבִּסְמּפֹונֹותבמקום  bronchoscopy ִסְמּפֹונֹות ְׁשִקיַפת  .42

  capillaroscopy ְׁשִקיַפת ִניִמים  .43

 ְׁשִקיַפת ,ִעי ַהַּגסַהְּמ  ְׁשִקיַפת  .44

 ַּכְרֶּכֶׁשת

colonoscopy  ִהְסַּתְּכלּות ַּבְּמִעי ַהַּגסבמקום 

, ְׁשִקיָפה ְמֻדָּמה ֶׁשל ַהְּמִעי ַהַּגס  .45

 ְׁשִקיָפה ְמֻדָּמה ֶׁשל ַהַּכְרֶּכֶׁשת

virtual colonoscopy  
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 colonoscopic ְׁשִקיָפִתית ּפֹוִליּפ ְּכִריַתת  .46
polypectomy 

 

  colposcopy ְׁשִקיַפת ַהַּנְרִּתיק ְוַצַּואר ָהֶרֶחם  .47

 ִהְסַּתְּכלּות ֶּדֶר� ַׂשק ַהַּדְגֶלסבמקום  culdoscopy ת ַהֶּצֶפק ָהַאָּגִניִקיפַ ְׁש   .48

  cystoscopy ַׁשְלּפּוִחית ְׁשִקיַפת  .49

ִהְסַּתְּכלּות ַּבָּׁשְפָכה במקום  cystourethroscopy ְוַׁשְלּפּוִחית ָׁשְפָכה ְׁשִקיַפת  .50

 ּוַבַּׁשְלּפּוִחית

  dermatoscopy עֹור ְׁשִקיַפת  .51

 ִהְסַּתְּכלּות, -ִהְסַּתְּכלּות ְּבתֹו�במקום  endoscopy ְׁשִקיָפה, ְּפִנים ְׁשִקיַפת  .52

 ,capsule endoscopy, CE ְׁשִקיָפה ִּבְכמּוָסה  .53
video capsule 
endoscopy, VCE 

 

  capsule endoscope ַמְׁשֵקף ְּכמּוָסה  .54

  esophagoscopy ֶׁשטוֶ  ְׁשִקיַפת  .55

 ִהְסַּתְּכלּות ַּבֵּקָבהבמקום  gastroscopy ָבהקֵ  ְׁשִקיַפת  .56

 ִהְסַּתְּכלּות ָּבֶרֶחםבמקום  hysteroscopy ֶרֶחם ְׁשִקיַפת  .57

 ִהְסַּתְּכלּות ַּבֶּבֶטןבמקום  laparoscopy ֶּבֶטן ְׁשִקיַפת  .58

  laparoscopic surgery ְׁשִקיָפִתי ֶּבֶטן ִנּתּוחַ   .59

 ְרִאי ָּגרֹוןבמקום  laryngoscopy ָּגרֹון ְׁשִקיַפת  .60

 ִהְסַּתְּכלּות ְּבֶמֶצר ַהֵּביַנִיםבמקום  mediastinoscopy ֶמֶצר ַהֵּביַנִים ְׁשִקיַפת  .61

  opthalmoscopy ןיִ עַ  ְׁשִקיַפת  .62

  otoscopy ֹאֶזן ְׁשִקיַפת  .63

 ִהְסַּתְּכלּות ַּבְּמִעי ַהַּגסבמקום  rectoscopy ְׁשִקיַפת ַחְלֹחֶלת  .64

  rhinoscopy ַאף ְׁשִקיַפת  .65

  sigmoidoscopy ֶהָעֹקל ַהְּמִעי ְׁשִקיַפת  .66

  thoracoscopy ָחֶזה ְׁשִקיַפת  .67

 שונות 

 X-ray computed טֹומֹוְגַרְפָיה ְמֻמְחֶׁשֶבת  .68
tomography, CT 

 

 magnetic-resonance ַמְגֵנִטית הּוָדהְת ּבִ  ִּדּמּות  .69
imaging, MRI 

 

עולה פ[ ַהְכָחָדה; ]בסכין[ֲהָסָרה   .70

; ]למשל באמצעות גלי רדיו, פולשנית

 ]תופעה פתולוגית[ִהָּפְרדּות 

ablation  פעולה כירורגית[ֲהָסָרה במקום[ ;

 ]תופעה פתולוגית[ִהָּפְרדּות 

   ablative therapy ִטּפּול ְּבַהְכָחָדה  .71

  brachytherapy ְּלַגוִטּפּול ִּבְקִריָנה ִמ   .72

 במקום ִטּפּול ִּבְקִריָנה radiation therapy ְּלַברִטּפּול ִּבְקִריָנה ִמ   .73

  futile care, futile therapy קִטּפּול ְסָר   .74

  circadian ְיָמִמי  .75

  diurnal [of daytime] יֹוִמי  .76

  nocturnal ֵליִלי  .77

  intake ]בחילוף החומרים[ְקִליָטה   .78

  output ]בחילוף החומרים[ ְּפִליָטה  .79

 חידוש rebound effect, rebound ִׁשְגּבּורּתֹוַפַעת   .80
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phenomenon 
[pharmacological] 

 חידוש rebound reaction ְּתגּוַבת ִׁשְגּבּור  .81

 ִמְסּתֹוֶבֶבת ָאחֹות, ָאח ִמְסּתֹוֵבב  .82

 ]בחדר ניתוח[

circulating nurse  

בחדר [ ְרחּוָצה ָאחֹות, ָאח ָרחּוץ  .83

 ]ניתוח

scrub nurse  

  penis ִּפין  .84

  clitoris ְּדָגןַּדגְ   .85

 ,rectal tenesmus ]בצאייה[ ַּדַחף ִריק  .86
tenesmus 

 . ְטִחיָרהבמקום 

  bronchiolitis ַהִּסְמּפֹוִנּיֹותַּדֶּלֶקת   .87

 post-traumatic stress ַהֶּלֶמת  .88
disorder, PTSD 

ִּתְסֹמֶנת ָעָקה ֶׁשְּלַאַחר במקום . חידוש

 post-traumatic stress=  ֲחָבָלה
syndrome, PTSS ) פסיכולוגיה

-הפרעת דחק פוסט: רווח). ד"תשנ

 .טראומטית

תרופה לדרכי החדרת [ ַהְׁשָאָפה  .89

בצורת גז על ידי שאיפתה הנשימה 

 ]או אדים

inhalation [of medicine]  

  inhaler  ַמְׁשֵאף  .90

  inhalator ]מכשיר אינהלציה[ ַמְׁשֵאָפה  .91

 chronic obstructive ַחֶּסֶמת ָהֵרָאה  .92
pulmonary disease, 
COPD 

 חודש בציבור ופורסם בעיתונות

 צֹוְללּות ָהָאְזַנִיםבמקום  tinnitus ִטְנטּון  .93

  phantom pain ְּכֵאב ְרָפִאים  .94

  face mask ַמֵּסִכית  .95

 )ז"אנטומיה תשי(במקום ַמַּצע ַהְּמִעי  mesentery ִמְתֵלה ַהְּמִעי  .96

  tolerance ְסִבילּות  .97

  biomarker ֹולֹוִגיִּבּי ַסָּמן  .98

 ֶעֶצם ַהֶּׁשֶכםבמקום  scapula ֶעֶצם ַהִּׁשְכָמה  .99

  defecate [v.] ָצָאה  .100

  defecation ְצִאָּיה  .101

 ףה ולא במקום ּגַ וָ צְ רק במקום ַק  extremitas ָקֶצה  .102

לצורך , מתורם[ ְנִטיַלת ֵאיָבִרים  .103

 ]השתלה

organ harvesting  וגיהמיקרוביול(ף ּוּסבמקום ִא 

 קציר': בשימוש הרווח). ה"תשנ

 .'איברים

  keratoconus ַקְרִנית ֲחרּוָטה  .104

 ]פועל[ַׁשֵּנץ ; ֶׁשֶנץבמקום  ligature ֶקֶׁשר  .105

 קֹול ִׁשְפׁשּוף, ִׁשְפׁשּוףבמקום  crepitation ַרְחׁשּוׁש  .106

 חידוש reconstitution ִׁשְרּכּוב  .107

 ט"אושר בביולוגיה תשס biopsy ִּבּיֹוְּפִסָּיה, ְּדִגיַמת ִרְקָמה  .108
 

 


