
לעיסוי רפואי' שנה א





לתיאורהמונחים האנטומים מסייעים • 

ביחסמנח של מרכיבים שונים / מיקום 

.בגוףאחרים למבנים 

חשובבתחום הרפואה הדיוק בתיאור הוא • 

!ביותר

המדויקיםהכרת האנטומיה והמיקומים • 

תלונההמבנים מאפשרת לנו לתרגם של 

ובעללתיאור מדויק " בבטןכאב "כמו 

המבניםממנו ניתן להסיק מה משמעות 

.לכאבהיכולים לגרום הפנימיים 

לשניכאשר אנו מעבירים מידע מאחד • 

.מדויקתשתהיה לנו שפה משותפת חשוב 



מאפשר לנו לדבר על איברים• 

,בגוף האדם בשפה משותפת

בלי קשר לתנוחת הגוף באותו

.רגע

מתייחס כאילו האדם עומד• 

כפות, הידיים לצדי הגוף, זקוף

ידיו פונות קדימה ורגליו וכפות

.ישרותרגליו 



אתמחלק : סגיטלימישור • 

.ושמאללימין הגוף 

אתמחלק : קורונלימישור • 

.ולאחורהלקדימה הגוף 

:  הוריזונטלי/טרנסוורסלימישור • 

.ולמטהלמעלה את הגוף מחלק 



סגיטלי

קורנלי

הוריזונטלי



למטופל בלוטת לימפה• 

מ בחתך"ס3מוגדלת בעובי 
,L1  בגובהCT-בטרנסוורסלי

.הבטניצמוד לאבי העורקים 

למטופלת ממצא סולידי סמוך• 

לגזע המח שנראה בחתך
....ועוד- MRIבקורונלי



קדמי= אנטריורי
הפנים ביחס לעורף-

.לגבביחס הבטן -

אחורי= פוסטריורי
הגב ביחס לבטן-

.למפשעההישבן ביחס -

posterioranterior



עליון= סופריורי
הראש ביחס לבטן-

.לאףביחס העין -

תחתון= אינפריורי
הרגל ביחס לבטן-

.לעיןהפה ביחס -

superior

inferior



קרוב יותר, מרכזי= מדיאלי

.האמצעלקו 
האף ביחס לאוזן-

.לכתףביחס השד -

יותר  רחוק , צידי= לטארלי

.מקו האמצע
האוזן ביחס לעין-

.לפהביחס העין -

!בדיוק בקו האמצע = מדיאני

הפופיק-

עצם החזה-

medial medial

laterallateral

median



לגב/ למוצאקרוב = פרוקסימלי
לכף הידפרוקסימליהמרפק -

.למרפקפרוקסימליתבכתף -

לגב/ מהמוצארחוק = דיסטלי
קצה האף הוא החלק-

ביותר באףהדיסטלי
.לברךדיסטליתכף הרגל -

proximal

proximal

distal

distal



בחלקהישנה דפורמציה וכחלון • 

לקודיסטלית, של הירךהלטארלי

.השבר

וחולשההמטופל מתלונן על נימול • 

האצבעותהחלו בקצות אשר 

.פרוקסימליתומתקדמים 

•CT אינפיריוריממצא בטן מראה

.המרהלכיס פוסטריורי, לכבד



(Flexion)פלקציה = 
.זווית המפרקהקטנת -כיפוף

(Extension)אקסטנציה  =
.זווית המפרקהגדלת -יישור

היפראקסטנציה# 
flexion

extension



(Adduction)=אדוקציה
.האמצעקירוב האיבר אל קו 

(Abduction)=אבדוקציה
.האמצעהרחקת האיבר מקו 

addaction
abdaction



= (Supination)סופינציה

סיבוב האמה כך שהכפות פונות

קדימה או כלפי מעלה והאגודלים

.הגוףרחוקים מקו האמצע של 

= (Pronation)פרונציה
סיבוב האמה כך שהכפות פונות

מטה או אחורה והאגודלים קרובים

.האמצעלקו 



= (Inversion)אינוורסיה

.פנימההפניית כף הרגל 

= (Eversion)אוורסיה

.הרגל החוצההפניית כף 



מדיאליתרוטציה 
=(Medial Rotation)

סיבוב הגפה על ציר

האורך שלה לכיוון קו

.הגוףהאמצע של 

רוטציה לטראלית
=(Lateral Rotation)

סיבוב הגפה הרחק מקו

.האמצע

Medial Rotation

Lateral Rotation



דורסליתכפיפה 
=(Dorsiflexion)

כפיפה של כף הרגל
".פלקס"–כלפי קדמת השוק 

כפיפה פלנטרית
=(Plantar flexion)

כפיפה של כף הרגל

".פוינט"-כלפי הרצפה



(Elevation)הרמה =

.מעלההנעת אחז השריר כלפי 

(Depression)הורדה =

.מטההנעת אחז השריר כלפי 

:לדוגמא

הרמת והורדת השכמות או

!הגבות

Elevation

Depression



-פשיטה • (Extension) הגדלת זווית המפרק.

-כפיפה • (Flexion)קירוב חלק קדמי , הקטנת זווית המפרק

.לחלק קדמי
-דורסליתכפיפה • (Dorsiflexion)  הרמת כף הרגל כלפי

.מעלה
-פלנטרית כפיפה • (Plantar flexion) הורדת כף הרגל כלפי

.מטה
-אדוקציה/ היקרוב• (Adduction) קירוב גפה לקו האמצע

.של הגוף
-אבדוקציה / הירחוק• (Abduction) הרחקת גפה מקו

.האמצע של הגוף
–סיבוב• (Rotation) כלפי , הארוךהנעת העצם על צירה

.סיבוב לטרליוכלפי חוץ מידיאליסיבוב פנים 



.הידסיבוב לטרלי של כף -(Supination)סופינציה•

–פרונציה• (Pronation) כזה )של כף היד מידיאליסיבוב

(.להביט בשעוןכשרוצים שעושים 
–פנימה הטייה• (Inversion)הטיית סוליית כף הרגל פנימה  ,

.כשהבוהן באוויר
–החוצה הטייה• (Eversion)הטיית סוליית כף הרגל החוצה ,

.כשהבוהן נוגעת ברצפה
–הרמה• (Elevation)הנעת אחז השריר כלפי מעלה.

–הורדה• (Depression) מטההנעת אחז השריר כלפי.




