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תוכן עניינים 1: שמות עבריים של המצבים הרפואיים )לפי סדר ה-א’-ב’(
)ABC-תוכן עניינים 2: רשימת המצבים הרפואיים )שמות לועזיים, לפי סדר ה
תוכן עניינים 3: סיווג המצבים הרפואיים )לפי מערכות גוף ותחומים ברפואה(

תוכן עניינים 1: שמות עבריים של המצבים הרפואיים, לפי סדר ה-א’-ב’

א
אבנים בדרכי השתן )אבנים בכליות(

1 	Urolithiasis	(Nephrolithiasis)

אדיסון, מחלת )אי-ספיקה של מעטפת 
בלוטת יותרת הכליה(

	Addison	Disease	(Adrenocortical
3 	Insufficiency)

איידס – תסמונת כשל חיסוני נרכש 
)HIV-זיהום ב(

				Acquired	Immunodeficiency
4 	Syndrome	(HIV	Infection)

אי-ספיקת כבד סוערת
9 	Fulminant	Hepatic	Failure

אי-ספיקת כליות כרונית                     
)מחלת כליות בלתי-הפיכה(

																															Chronic	Kidney	Disease
10 	(End-Stage	Kidney	Disease)

אי-ספיקת לב
12 	Heart	Failure

אי-ספיקת מסתם אב-העורקים
14 	Aortic	Insufficiency	(Regurgitation)

אירוע איסכמי חולף
16 	Transient	Ischemic	Attack

אלצהיימר, מחלת
17 	Alzheimer	Disease

אנדומטריוזיס
18 	Endometriosis

אנמיה
19 	Anemia

אנמיה אפלסטית
21 	Aplastic	Anemia

אנמיה חרמשית )מחלה חרמשית(
	Sickle	Cell	Anemia	(Sickle	Cell

21 	Disease)

אנמיה מגלובלסטית )מחסור בוויטמין 
B ובחומצה פולית(

12
23 	Megaloblastic	Anemia

אנמיה עקב חוסר ברזל
25 	Iron	Deficiency	Anemia

אנפילקסיס
25 	Anaphylaxis

אנצפלופתיה כבדית ותרדמת כבדית
																											Hepatic	Encephalopathy
27 	and	Hepatic	Coma

ארגמנת )פורפורה( תרומבוציטופנית 
)ITP( חיסונית

									Immune	Thrombocytopenic
28 	Purpura

ב
בוענת )פמפיגוס(

30 	Pemphigus

בלוטת הערמונית – הגדלה שפירה 
וכריתה

	Benign	Prostatic	Hyperplasia	and
32 	Prostatectomy

בלוטת התריס, פעילות-יתר               
)מחלת גרייבס(

33 	Hyperthyroidism	(Graves	Disease)

בלוטת התריס, פעילות-יתר משברית 
)סערת בלוטת התריס(

35 	Thyroid	Storm	(Thyrotoxic	Crisis)

בלוטת התריס, תת-פעילות ובצקת 
רירית

36 	Hypothyroidism	and	Myxedema

בלוטת יותרת המוח, תת-פעילות
38 	Hypopituitarism

בלוטת יותרת התריס, תת-פעילות
39 	Hypoparathyroidism



)ABC-תוכן עניינים 2: רשימת המצבים הרפואיים )שמות לועזיים, לפי סדר הVII

A
Acquired	Immunodeficiency	
Syndrome	(HIV	Infection)
איידס – תסמונת כשל חיסוני נרכש   4

)HIV-זיהום ב(

Acute	Coronary	Syndrome	and	
Myocardial	Infarction

תסמונת כלילית חריפה             307
ואוטם לבבי

Acute	Glomerulonephritis
דלקת פקעית הכליה, חריפה  83

Acute	Kidney	Injury
פגיעת כליות חריפה  258

Acute	Lymphocytic	Leukemia
לויקמיה לימפוציטית חריפה  173

Acute	Myeloid	Leukemia
לויקמיה מיאלואידית חריפה  177

Acute	Nephritic	Syndrome
תסמונת נפריטית חריפה  309

Acute	Otitis	Media
דלקת אוזן תיכונה, חריפה  58

Acute	Pancreatitis
דלקת לבלב חריפה  67

Acute	Pharyngitis
דלקת לוע חריפה  70

Acute	Pulmonary	Edema
בצקת ריאות חריפה  41

Acute	Pyelonephritis
דלקת הכליה ואגן הכליה, חריפה  65

Acute	Respiratory	Distress	
Syndrome	(ARDS)

מצוקה נשימתית חריפה, תסמונת  202

Acute	Thyroiditis
דלקת בלוטת התריס, חריפה  60

Addison	Disease	(Adrenocortical	
Insufficiency)

אדיסון, מחלת )אי-ספיקה של   3
מעטפת בלוטת יותרת הכליה(

Alzheimer	Disease
אלצהיימר, מחלת  17

Amyotrophic	Lateral	Sclerosis	
(ALS)

לּו גריג, מחלת  170

Anaphylactic	Shock
הלם אנפילקטי  107

Anaphylaxis
אנפילקסיס  25

Anemia
אנמיה  19

Angina	Pectoris
תעוקת חזה  311

Aortic	Aneurysm
מפרצת באב-העורקים  198

Aortic	Insufficiency				
(Regurgitation)

אי-ספיקת מסתם אב-העורקים  14

Aortic	Stenosis
היצרות במסתם אב-העורקים  105

Aplastic	Anemia
אנמיה אפלסטית  21

Appendicitis
דלקת תוספתן  100

Arterial	Embolism	and	Arterial	
Thrombosis

תסחיף עורקי ופקקת עורקים  303

Arteriosclerosis			and	
Atherosclerosis

טרשת עורקים והסתיידות עורקים  142

Asthma
קצרת  271

Asthma:	Status	Asthmaticus
קצרת: סטטוס אסתמטיקוס  275

B
Bell	Palsy

שיתוק על-שם בל )שיתוק פנים(  296

Benign	Prostatic	Hyperplasia	and	
Prostatectomy
בלוטת הערמונית – הגדלה שפירה   32

וכריתה

)ABC-תוכן עניינים 2: רשימת המצבים הרפואיים )שמות לועזיים, לפי סדר ה



XIIIתוכן עניינים 3: סיווג המצבים הרפואיים )לפי מערכות גוף ותחומים ברפואה(

תוכן עניינים 3: סיווג המצבים הרפואיים )לפי מערכות גוף ותחומים ברפואה(

אף, אוזן, גרון
דימום אפי

54 	Epistaxis	(Nosebleed)

דלקת אוזן תיכונה, חריפה
58 	Acute	Otitis	Media

דלקת אוזן תיכונה, כרונית
59 	Chronic	Otitis	Media

דלקת זיז פטמתי וניתוחו )אוזן תיכונה(
61 	Mastoiditis	and	Mastoid	Surgery

דלקת לוע חריפה
70 	Acute	Pharyngitis

דלקת לוע כרונית
71 	Chronic	Pharyngitis

מינייר, מחלת
193 	Ménièr	Disease

סרטן בית-הקול
222 	Cancer	of	the	Larynx

סרטן חלל הפה והלוע
																									Cancer	of	the	Oral	Cavity
225 	and	Pharynx

המערכת האנדוקרינית
אדיסון, מחלת )אי-ספיקה של מעטפת 

בלוטת יותרת הכליה(
	Addison	Disease	(Adrenocortical

3 	Insufficiency)

בלוטת התריס, פעילות-יתר )מחלת 
גרייבס(

																												Hyperthyroidism
33 	(Graves	Disease)

בלוטת התריס, פעילות-יתר משברית 
)סערת בלוטת התריס(

35 	Thyroid	Storm	(Thyrotoxic	Crisis)

בלוטת התריס, תת-פעילות ובצקת 
רירית

36 	Hypothyroidism	and	Myxedema

בלוטת יותרת המוח, תת-פעילות
38 	Hypopituitarism

בלוטת יותרת התריס, תת-פעילות
39 	Hypoparathyroidism

גידולים בבלוטת יותרת המוח
45 	Pituitary	Tumors

דלקת לבלב חריפה
67 	Acute	Pancreatitis

דלקת לבלב כרונית
69 	Chronic	Pancreatitis

הורמון נוגד השתנה, תסמונת הפרשה 
לא-מתאימה

								Syndrome	of	Inappropriate
105 	Antidiuretic	Hormone	Secretion

סרטן הלבלב
229 	Cancer	of	the	Pancreas

סרטן בלוטת התריס
223 	Cancer	of	the	Thyroid

פאוכרומוציטומה
254 	Pheochromocytoma

קושינג, תסמונת
270 	Cushing	Syndrome

טראומה
חזה-אוויר וחזה-דם

																	Pneumothorax	and
127 	Hemothorax

טראומה במערכת השלד והשרירים 
)חבלות, מתיחות שריר, נקעים ופריקה 

של מפרק(
							Musculoskeletal	Trauma

													(Contusions,	Strains,	Sprains,
138 	and	Joint	Dislocations)

לחץ תוך-גולגולתי מוגבר
178 	Increased	Intracranial	Pressure

פגיעת חוט-שדרה
255 	Spinal	Cord	Injury

פגיעת ראש )פגיעה מוחית(
261 	Head	Injury	(Brain	Injury)

שברים
287 	Fractures

כליות ודרכי השתן
אבנים בדרכי השתן )אבנים בכליות(

1 	Urolithiasis	(Nephrolithiasis)


	א
	אבנים בדרכי השתן (אבנים בכליות)
	Urolithiasis (Nephrolithiasis)

	אדיסון, מחלת (אי-ספיקה של מעטפת בלוטת יותרת הכליה)
	Addison Disease (Adrenocortical Insufficiency)

	איידס – תסמונת כשל חיסוני נרכש (זיהום ב-HIV)
	Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV Infection)

	אי-ספיקת כבד סוערת
	Fulminant Hepatic Failure

	אי-ספיקת כליות כרונית (מחלת כליות בלתי-הפיכה)
	Chronic Kidney Disease (End-Stage Kidney Disease)

	אי-ספיקת לב
	Heart Failure

	אי-ספיקת מסתם אב-העורקים
	Aortic Insufficiency (Regurgitation)

	אירוע איסכמי חולף
	Transient Ischemic Attack

	אלצהיימר, מחלת
	Alzheimer Disease

	אנדומטריוזיס
	Endometriosis

	אנמיה
	Anemia

	אנמיה אפלסטית
	Aplastic Anemia

	אנמיה חרמשית (מחלה חרמשית)
	Sickle Cell Anemia (Sickle Cell Disease)

	אנמיה מגלובלסטית (מחסור בוויטמין B12 ובחומצה פולית)
	Megaloblastic Anemia

	אנמיה עקב חוסר ברזל
	Iron Deficiency Anemia

	אנפילקסיס
	Anaphylaxis

	אנצפלופתיה כבדית ותרדמת כבדית
	Hepatic Encephalopathy and Hepatic Coma

	ארגמנת (פורפורה) תרומבוציטופנית חיסונית (ITP)
	Immune Thrombocytopenic Purpura


	ב
	בוענת (פמפיגוס)
	Pemphigus

	בלוטת הערמונית – הגדלה שפירה וכריתה
	Benign Prostatic Hyperplasia and Prostatectomy

	בלוטת התריס, פעילות-יתר (מחלת גרייבס)
	Hyperthyroidism (Graves Disease)

	בלוטת התריס, פעילות-יתר משברית (סערת בלוטת התריס)
	Thyroid Storm (Thyrotoxic Crisis)

	בלוטת התריס, תת-פעילות ובצקת רירית
	Hypothyroidism and Myxedema

	בלוטת יותרת המוח, תת-פעילות
	Hypopituitarism

	בלוטת יותרת התריס, תת-פעילות
	Hypoparathyroidism

	בצקת לימפטית ופיילת (אלפנטיאזיס)
	Lymphedema and Elephantiasis

	בצקת ריאות חריפה
	Acute Pulmonary Edema

	בקע סרעפתי
	Hiatal Hernia

	בַּרְקית (גלאוקומה)
	Glaucoma


	ג
	גידולים בבלוטת יותרת המוח
	Pituitary Tumors

	גידולים במוח
	Brain Tumors

	גידולים בעצם
	Bone Tumors

	גיליאן-בארה, תסמונת
	Guillain-Barré Syndrome (Polyradiculoneuritis)

	גרד
	Pruritus


	ד
	דום לב
	Cardiac Arrest

	דימום אפי
	Epistaxis (Nosebleed)

	דלדול עצם (אוסטאופורוזיס)
	Osteoporosis

	דליות מדממות בוושט
	Bleeding Esophageal Varices

	דלקת אגן
	Pelvic Infection (Pelvic Inflammatory Disease)

	דלקת אוזן תיכונה, חריפה
	Acute Otitis Media

	דלקת אוזן תיכונה, כרונית
	Chronic Otitis Media

	דלקת בלוטת התריס, חריפה
	Acute Thyroiditis

	דלקת בלוטת התריס, כרונית (מחלת השימוטו)
	Chronic Thyroiditis (Hashimoto Thyroiditis)

	דלקת זיז פטמתי וניתוחו (אוזן תיכונה)
	Mastoiditis and Mastoid Surgery

	דלקת כבד נגיפית מסוגים A, B, C, D, E ו-G
	Viral Hepatitis: Types A, B, C, D, E, and G

	דלקת הכליה ואגן הכליה, חריפה
	Acute Pyelonephritis

	דלקת הכליה ואגן הכליה, כרונית
	Chronic Pyelonephritis

	דלקת לבלב חריפה
	Acute Pancreatitis

	דלקת לבלב כרונית
	Chronic Pancreatitis

	דלקת לוע חריפה
	Acute Pharyngitis

	דלקת לוע כרונית
	Chronic Pharyngitis

	דלקת מעי גס (קוליטיס) כיבית
	Ulcerative Colitis

	דלקת עור בעקבות מגע היוצר גירוי
	Irritant Contact Dermatitis

	דלקת עור קשקשית
	Exfoliative Dermatitis

	דלקת עילית האשך
	Epididymitis

	דלקת עצם (אוסטאומיאליטיס)
	Osteomyelitis

	דלקת ערמונית
	Prostatitis

	דלקת פנים הלב, זיהומית
	Infective Endocarditis

	דלקת פנים הלב, שגרונית
	Rheumatic Endocarditis

	דלקת פקעית הכליה, חריפה
	Acute Glomerulonephritis

	דלקת פקעית הכליה, כרונית
	Chronic Glomerulonephritis

	דלקת פרקים ניוונית (אוסטאוארתריטיס)
	Osteoarthritis (Degenerative Joint Disease)

	דלקת פרקים שגרונית
	Rheumatoid Arthritis (RA)

	דלקת צדר
	Pleurisy

	דלקת צפק
	Peritonitis

	דלקת קיבה (גסטריטיס)
	Gastritis

	דלקת קרום הלב (וטמפונדה לבבית)
	Pericarditis (and Cardiac Tamponade)

	דלקת קרום המוח
	Meningitis

	דלקת ריאות
	Pneumonia

	דלקת שלפוחית השתן (דלקת בדרכי השתן התחתונות)
	Cystitis (Lower Urinary Tract Infection)

	דלקת שריר הלב
	Myocarditis

	דלקת תוספתן
	Appendicitis

	דממת (המופיליה)
	Hemophilia


	ה
	הודג’קין, לימפומה
	Hodgkin Lymphoma

	הורמון נוגד השתנה, תסמונת הפרשה לא-מתאימה
	Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion

	היצרות במסתם אב-העורקים
	Aortic Stenosis

	הלם אנפילקטי
	Anaphylactic Shock

	הלם זיהומי
	Septic Shock

	הלם על רקע לבבי
	Cardiogenic Shock

	הלם על רקע עצבי
	Neurogenic Shock

	הלם תת-נפחי
	Hypovolemic Shock

	הנטינגטון, מחלת
	Huntington Disease

	השמנת-יתר
	Obesity

	השמנת-יתר קיצונית (וניתוח בריאטרי)
	Extreme Obesity (and Bariatric Surgery)

	התרחבות סמפונות
	Bronchiectasis


	ו
	ורידים, מחלות: פקקת ורידים, דלקת ורידים פקקתית, פלבותרומבוזיס ופקקת ורידים עמוקה
	Vein Disorders: 


	ז
	זאבת אדמנתית מערכתית (לופוס)
	Systemic Lupus Erythematosus (SLE)


	ח
	חולשת שרירים חמורה (מיאסתניה גרביס)
	Myasthenia Gravis

	חוסר הכרה
	Unconsciousness

	חזה-אוויר וחזה-דם
	Pneumothorax and Hemothorax

	חמצת קֶטוטית סוכרתית
	Diabetic Ketoacidosis (DKA)

	חסימה במעי הגס
	Large Bowel Obstruction

	חסימה במעי הדק
	Small Bowel Obstruction

	חסימה בעורקים ההיקפיים
	Peripheral Arterial Occlusive Disease

	חצצת המרירה (ודלקת המרירה)
	Cholelithiasis (and Cholecystitis)


	ט
	טראומה במערכת השלד והשרירים (חבלות, מתיחות שריר, נקעים ופריקה של מפרק)
	Musculoskeletal Trauma (Contusions, Strains, Sprains, and Joint Dislocations)

	טרשת נפוצה
	Multiple Sclerosis

	טרשת עורקים והסתיידות עורקים
	Arteriosclerosis and Atherosclerosis

	טרשת עורקים כליליים
	Coronary Atherosclerosis


	י
	יָרוֹד (קטרקט)
	Cataract

	יתר גלוקוז ויתר אוסמולריות בדם, תסמונת
	Hyperglycemic Hyperosmolar Syndrome

	יתר לחץ דם (ומשבר יתר לחץ דם)
	Hypertension (and Hypertensive Crisis)

	יתר לחץ דם ריאתי
	Pulmonary Hypertension


	כ
	כאב גב תחתון
	Low Back Pain

	כאב ראש
	Headache

	כוויות
	Burn Injury

	כיב עיכולי
	Peptic Ulcer

	כפיון (אפילפסיה)
	Epilepsies


	ל
	לוּ גריג, מחלת
	Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

	לויקמיה
	Leukemia

	לויקמיה לימפוציטית חריפה
	Acute Lymphocytic Leukemia

	לויקמיה לימפוציטית כרונית
	Chronic Lymphocytic Leukemia

	לויקמיה מיאלואידית חריפה
	Acute Myeloid Leukemia

	לויקמיה מיאלואידית כרונית
	Chronic Myeloid Leukemia

	לחץ תוך-גולגולתי מוגבר
	Increased Intracranial Pressure

	לימפומות שאינן הודג’קין
	Lymphomas, Non-Hodgkin


	מ
	מורסה מוחית
	Brain Abscess

	מורסה ריאתית
	Lung Abscess

	מחלת ריאות חסימתית כרונית
	Chronic Obstructive Pulmonary Disease

	מיאלומה נפוצה
	Multiple Myeloma

	מין, מחלות
	Sexually Transmitted Infections

	מינייר, מחלת
	Ménièr Disease

	ממגלת (אמפיאמה)
	Empyema

	מסתם דו-צניפי (מיטרלי), אי-ספיקה
	Mitral Regurgitation (Insufficiency)

	מסתם דו-צניפי (מיטרלי), היצרוּת
	Mitral Stenosis

	מסתם דו-צניפי (מיטרלי), צניחה
	Mitral Valve Prolapse

	מפרצת באב-העורקים
	Aortic Aneurysm

	מפרצת תוך-גולגולתית
	Intracranial Aneurysm

	מצוקה נשימתית חריפה, תסמונת
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