
8101*למידע על קורסים נוספים ולרכישת ציוד עזרה ראשונה חייגו 

טרמינולוגיה רפואית



מבוא

.השפה הרפואית מורכבת ממונחים רבים שמקורם בשפה הלטינית•

מאפשרים תקשורת נוחה בין  " שפה בינלאומית"שימוש בשמות של מחלות כמו גם קידומות וסיומות ב•

.פה והן בכתב-צוותים רפואיים הן בעל

.בשיעור זה נכיר מונחים רפואיים נפוצים אותם נפגוש במהלך עבודתנו בשטח•



מספרים

מונחים רפואיים רבים מכילים קידומת המתארת מספר•

דוגמהמשמעותקידומת

Mono- , Uni-חד צדדיאחדUnilateral = 

Bi- דו צדדי דו/ שנייםBilateral =

Tri- תלת צניפי( מסתם)תלת/ שלושTricuspid = 

Hemi-שיתוק חצי גוף חצי =Hemiparesis

Poly-הרבה שתןהרבהPolyuria = 

Hypo-חוסר סוכר בדםחוסרHypoglycemia = 

Hyper-עודף סוכר בדםעודףHypoglycemia = 

A-(דום נשימה)ללא נשימה ללאApnea = 



מדדים

מונחים רפואיים מייצגים מדדים חיוניים•

משמעותסיומת

-tensionלחץ דם

-cardiaדופק

-pneaנשימה

-thermiaחום

-glycemiaסוכר

-meterמכשיר מדידה

ECGג לרישום הפעילות  "מכשיר אק

החשמלית של הלב

כ לפני הסיומת  "בד

תופיע קידומת שמציינת  

:את רמת המדדים

או( Hyper)גבוה 

(Hypo)נמוך 



צדדים/ כיוונים 

מונחים רפואיים רבים מכילים קידומת המתארת כיוון או צד•

דוגמהמשמעותקידומת

Ecto- , exo-( מחוץ לרחם)אקטופיהריון מחוץEctopic

Endo-השכבה הפנימית של הלב פנימיEndocardium =
 = Endotheliumהשכבה הפנימית של כלי הדם

Epi- השכבה החיצונית של הלבחיצוני/ מעלEpicardum = 
 = Epitheliumהשכבה החיצונית של כלי הדם

Inter-בין הצלעות בין =intercostal

Post-לאחר הלידה אחרי, לאחר =postnatal

Pre-לפני הניתוח לפני =preoperative



צדדים/ כיוונים 

מונחים רפואיים רבים מכילים קידומת המתארת כיוון או צד•

משמעותמונח

Anteriorקדמי

Posteriorאחורי

Superior עליון

Inferiorתחתון

Lateralצד

Medialאמצעי

Proximal קרוב לגוף

Distalרחוק מהגוף

Mid אמצע



סופריורי/עליון

  =

Superior

/  תחתון 

אינפריורי

  =

Inferior

Medial = 
לכיוון האמצע

Lateral = 
לכיוון הצד

=  גבול אחורי 

פוסטריורי

Posterior

=  גבול קדמי 

אנטריורי

Anterior

Midline
קו האמצע



חלקי גוף

מונחים רפואיים שונים מתייחסים  •

:לחלקי גוף שונים

משמעותמונח

Cranium / Cranialגולגולת

Cephalus ראש

Cerebroמוח

Pectoralחזה

Thoracic / Thoraxחזה

Cardioלב

Pulmoריאה

Pnea  אוויר/ נשימה

Gastroעיכול' מע, קיבה

Neuroהעצבים' מע

Nephroכליות

Osteoעצם



תיאורים

מסוייםתחיליות או סיומות שונות מהוות תיאור למצב •

דוגמהמשמעותמונח

Dys-קשיי נשימהכאב, קושיDyspnea = 

Tachy-נשימה מהירה מהיר =Tachypnea

Brady-נשימה איטית איטי =Bradypnea

Hemo-חזה דםדםHemothorax = 

Pneumo-חזה אוויראווירPneumothorax = 

-emiaחיידק בדםבדםBacteremia = 

-itisדלקת בתוספתןדלקתAppendecitis = 

-osisכיחלון( מצב של)מצב שלCyanosis = 

-paresisשיתוק חצי גוף שיתוק =Hemiparesis



צבעים

קיימות קידומות שמשמעותן צבעים•

משמעותקידומת

Leuko-לבן

Erythro-אדום

Cyano-כחול



דוגמאות

:עם אוצר המילים שלמדנו ניתן לפרש מושגים רבים•

Hyper
יתר/עודף

Tension
יתר לחץ דם

Hypertension
+=יתר לחץ דם

Glyco
סוכר

Emia
בדם

Hypoglycemia
+=חוסר סוכר בדם

Hypo
תת/חוסר +

Brady
איטי

Cardia
דופק

Bradycardia
+=דופק איטי



דרך מתן תרופות

:נכיר חלק מהקיצורים, ישנן מספר דרכי מתן תרופה למטופל•

מושגמשמעות

IVמתן תוך ורידי

PO(דרך הפה)פומימתן 

IMמתן תוך שרירי

SLמתן תחת הלשון

SCמתן תת עורי



מושגים רפואיים נפוצים

כדאי שנכיר מספר מושגים רפואיים נפוצים שמהווים קיצורים רפואיים מוכרים בהם ניתקל רבות במהלך  •

:עבודתנו

מושגמשמעות

S/Pמצב לאחר

CABGניתוח מעקפים

PTCAצנתור

AMIאוטם לבבי חריף

CHFאי ספיקת לב

CRFאי ספיקת כליות

ICUטיפול נמרץ כללי

CCUטיפול נמרץ לב



דוגמה למכתב רפואי

???
...קחו כמה שניות



:פירוש המונחים הרפואיים

חד צדדייםUNILATERAL= יונלטרליים•

•ECG = רישום הפעילות החשמלית של הלבג"אקמכשיר

חסימתי= איסכמי•

קיר קדמי של הלב= אנטריוריקיר •

•AMI =אוטם לבבי חריף

קשיי נשימהDYSPNEA= דיספנאה•

דופק מהירTACHYCARDIA= טכיקרדיה•

•PO-מתן תרופה דרך הפה

•IV-מתן תרופה לתוך הוריד

•PTCA-צנתור

•CCU-יחידת טיפול נמרץ לב

•CABG-  ניתוח מעקפים

•S/P–מצב לאחר



?שאלות


