שיעור 1
ַמ ְרחַ בַ א
ִא ְס ִמי
אַ נַא
מֻ ַמ ֵרّץ'
הֹון
ַאר ְא
ַטו ֵ
ַאר ְא
ִק ְסם ַטו ֵ
דֹכְ תֹור
ַטאלֵ ב
ַטאלֵ ב ִטבّ
ִפי
ִק ְסם
שּו ִא ְס ַמכ?
ִב ִדّי אַ ְסאַ לַ כ אַ כַם ִמן סֻ אַ אל,
ַת ַמאם?
סֻ אַ אל
ִענְ ַדכ אַ ְס ִאלֵ ה?
ִענְ ִדי סֻ אַ אל
פַ אהֵ ם עַ לַ יّ?
לַ א
אַ ה
ִמש פַ אהֵ ם
ַק ֵדّיש עֻ ְמ ַרכ?
ִמ ְתגַ' ֵוّז
ִענְ ַדכ וְלַ אד?
וַלַ ד
ִבנְ ת
אַ ללַ ّה יְחַ ִ'לّי לַ כ ִא ַיّאהֹ ם
לֵ יש גִ 'ית לַ הֹון?
כִ יף
גִ 'ית
עַ -
מֻ ְס ַת ְשפַ א
ّארת ִא ְסעַ אף
ִס ַי ֵ

שלום
שמי ,קוראים לי
אני
אח
כאן
מיון
חדר מיון
רופא
סטודנט
סטודנט לרפואה
ב
מחלקה
מה שמך? ,איך קוראים לך?
אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות,
בסדר?
שאלה
יש לך שאלות?
יש לי שאלה
אתה מבין אותי?
לא
כן
אני לא מבין
בן כמה אתה?
אתה נשוי?
יש לך ילדים?
בן ,ילד
בת ,ילדה
שאלוהים ישמור לך אותם
למה הגעת לכאן?
איך
באת
ל-
בית חולים
אמבולנס
1

ִא ְסעַ אף
ַט ֵיّב
לֵ יש
לַ הֹון
ַ'ענִ י
ְביּוג ְ
ַראס
צִ ְדר
ִאיד
עֵ ין
כִ ְתף
כְ ִתיר

סיוע ,אמבולנס
טוב
למה
לכאן
כואב לי
ראש
חזה
יד
עין
כתף
מאד
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שיעור -1א
ניתן לך נוזלים ואנטיביוטיקה כדי
למנוע זיהום בבטן
שיער
מצח
מצח
פנים
עין
עיניים שלי
אף
נחיר ,אף
פה
סתום את הפה שלך
לשון
שיניים
רופא שיניים
לחי
אוזן
גרון
צוואר
חזה
גב
בטן
יד
כתף
כף יד
אצבע
רגל
רגל
ברך
ירך
כף רגל
מוח
לב
ריאה

ְמנַעְ ִטיּכ סַ וַאאֵ ל ּואנטיביוטיקה עַ ַשאן
(א)לבַ ְטן
ְ
נִמנַע ַת ְלוִית' ִפי
ְ
ַשעְ ר
'בין
גְ ִ
ַ'בהַ ה
ג ְ
וֻגְ 'ה
עֵ ין
עְ יּונִ י
אַ נְף
מֻ נְ חַ 'אר
תֻ םّ
סַ ֵּכّר תֻ מַ ּّכ
ְלסַ אן
ְסנַאן
ַדּכְ תֹור ְסנַאן
חַ ' ّד
ַדאן
חַ ְלק
ַר ַקבֵ ה
צִ ְדר
'הר
צַ ְ
בַ ְטן
ִאיד
ּכִ ְתף
ּכַפֵ ّת ִאיד
אֻ צְ בַ ע
ִרגְ 'ל
ִאגְ 'ר
רֻ ּכְ בֵ ה
פַ ְח ֵ'דה
ּכַפֵ ّת ִא ְל ִאגְ 'ר
מחّ'
ֹ
ַק ְלב
ִראַ ה
3

קיבה
עור
עצמות

ִמעְ ֵדה
גִ ְ'לד
עַ צְ 'ם
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שיעור 2
מה שלומך היום?
איך אתה מרגיש היום?
מרגיש
היום
בסר
אני בסדר
רגיל
לא טוב במיוחד
ככה ככה
יותר טוב או יותר גרוע?
איך השתנה המצב מהיום לאתמול?
כאב
הכאב גבר?
יש שיפור היום?
הרבה יותר טוב
אני מרגיש שאני
חלש מאד
יש משהו נוסף שכואב לך?
יש משהו נוסף שמציק לך?
מציק ,מפריע
כואב
ישנת
איך ישנת?
הצלחת לישון?
ידע ,הצליח
אתה אוכל ושותה כרגיל?
לאכול
לשתות
עדיין
קידומת הווה
בעוד שעתיים
קידומת עתיד
ייקחו
ייקחו אותך

כִ יף חַ אלַ כ ִא ְליֹום?
כִ יף חַ אסֵ ס ִא ְליֹום?
חַ אסֵ ס
ִא ְליֹום
ַת ַמאם
אַ נַא ַת ַמאם
אדי
עַ ִ
ִמש כְ ִתיר ְמנִ יח
י ְַענִ י
אַ ְחסַ ן וִלַ ّא אַ ְסוַא?
ירח לַ ְליֹום?
כִ יף ִמן ִא ְמבֵ ֵ
ַוגַ'ע
ִא ְל ַוגַ'ע זַאד?
ִפי ַתחַ סֻ ّן ִא ְליֹום?
אַ ְחסַ ן ִבכְ ִתיר
אלי
חַ אסֵ ס חַ ִ
'עיף כְ ִתיר
צְ ִ
ִפי ִא ִשי ַתאנִ י ְביּוגַ'עַ כ?
איקכ?
ִפי ִא ִשי ַתאנִ י ְמ ַד ַ
ידאיֵק
ִב ַ
ְביּוגַ'ע
נִ ְמת
כִ יף נִ ְמת?
ְע ִר ְפת ְתנַאם?
ִע ֵרף
ּוב ִת ְש ַרב ְמנִ יח?
עַ ם ְבת ֹאכֹל ְ
ְבת ֹאכֹל
ְב ִת ְש ַרב
ִלסַ ّא
עַ ם
אע ֵתין
כ ַַמאן סַ ְ
ַרח
ֹאח'דּו
י ְ
ֹאח'דּוכ
י ְ
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כדי שיצלמו את הכתף שלך
צילום כתף
מתי אני יכול ללכת הביתה?
הלך הביתה ,נתן למישהו ללכת
הביתה
בינתיים אי אפשר לשחרר אותך
אם הכל יהיה בסדר ,תלך הביתה
מחר

עַ ַשאן יְצַ ְוّרּו כִ ְתפַ כ
ַתצְ וִיר ִא ְלכִ ְתף
ימ ַתא מֻ ְמכֵן אַ ַר ֵוّח?
אֵ ְ
ַר ַוّח
אל ַיّן ִמש מֻ ְמכֵן נְ ַר ّוְחַ כ
חַ ִ
ִאזַא ֻכלّ ִשי ִביכּון ַת ַמאםִ ,ב ְת ַר ّוֵח
בֻ כְ ַרא
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שיעור -2א
ַמ ַרץ'
אַ ְמ ַראץ' ַק ְלב
אַ ְמ ַראץ' ִראַ ה
כַאן ִענְ ַדכ אַ ְמ ַראץ' ִמן ַק ְבל?
דֻ ְהנִ ַיّאת
סֻ ַכ ִّרי
ַקחַ ّה
ֻנזֹל
'יקת נַפַ ס
צִ ֵ
וַגְ 'ע חַ ְלק
וַגְ 'ע ַראס
ם
חַ ّ
מֻ פַ אוַעַ ה
בַ ְס ַת ְפ ֵרע'
ִא ְמסַ אכ
ִא ְסהַ אל
בַ ְטן
ַמ ְע'ץ
דֹוחַ 'ה
חַ ַמאר
נ ְַפחַ 'ה
'בת עַ ן ִא ְלו ִַעי
ִע ְ
צַ ְפ ַרנְ ת
סַ ַר ַטאן
ם
סַ ַר ַטאן ַד ّ
סַ ַר ַטאן עַ צְ 'ם
סַ ַר ַטאן גִ ְ'לד
ַנוְבֵ ה ַק ְל ִב ֵיّה
ַמ ַשאכֵל ִפי כ ְַה ַרבַ ת ִא ְל ַק ְלב
(אל)רّאס
ַ
ַ'ל ַטה ִפי
ג ְ
אע' ֵיّה
ַ'ל ַטה ִד ַמ ִ
ג ְ
אלי
ם עַ ִ
'ע'ט ַד ّ
צַ ְ
ִא ְל ִתהַ אב
ִא ְל ִתהַ אב ִראַ את

מחלה
מחלות לב
מחלות ריאה
היו לך מחלות בעבר?
שומנים בדם
סוכרת
שיעול
נזלת
קוצר נשימה
כאב גרון
כאב ראש
חום
בחילה
אני מקיא
עצירות
שלשולים
בטן
כאב בטן
סחרחורת
אדמומיות
נפיחות
איבדת הכרה
התעלפתי
סרטן
סרטן דם
סרטן עצמות
סרטן עור
התקף לב
הפרעות בקצב הלב
שבץ מוחי
שבץ מוחי
יתר לחץ דם
דלקת
דלקת ריאות
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ִא ְל ִתהַ אב חַ ְלק
ִא ְל ִתהַ אב ִפי (א) ְל ִאגְ 'ר
כ ְֻסר

דלקת גרון
דלקת ברגל
שבר
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שיעור 3
מֻ ְמכֵן
פַ ְחץ
פַ חַ ץ
מֻ ְמכֵן אַ ְפחַ צַ כ?
פַ ְחץ אַ ַו ִّלי
(א)פחַ ץ-לַ כ
ְ
בַ
ַאחי ֵַתכ?
ַת ַמאם ִמן נ ְ
(אל)ת ְّח'ת עַ ַשאן
ַ
ְב ִת ְק ַדר ִת ְטלַ ע עַ -
אַ ְפחַ צַ כ
ְב ִת ְק ַדר
לַ ו סַ ַמ ְחת
ִת ְטלַ ע
תֻ ְקעֹ ד
ְתו ֵַקّף
ִת ְרפַ ע
ִא ְרפַ ע ְבלּוזְ ַתכ
ְתו ֵַקّף נַפַ סַ כ
לַ אַ כַם ַתאנִ יֵה
ח'ֹד
ח'ֹד נַפַ ס
נַפַ ס
נַפַ ס עַ ִמיק
ם ַמ ְפתּוח
ַמע תֻ ّ
כ ֵַמّל ְתנַפַ ّס
ְתנַפַ ّס
ְתקּול
אַ ְרבַ עַ ה ּואַ ְרבַ ִעין
קּול ִלי ִא ַד'א ְביּוגַ'ע
ְב ִת ְק ַדר ְתזִ יח ַראסַ כ
(ל)ש ַّמאל
ְ
לַ גִ 'הַ ת ִא
זַאח
ם
תֻ ّ
ִת ְפ ַתח
ִת ְטלַ ע

אפשר
בדיקה
בדק
אפשר לבדוק אותך?
בדיקה ראשונית
אבדוק לך
זה בסדר מבחינתך?
אתה יכול לעלות על המיטה כדי
שאבדוק אותך
אתה יכול
בבקשה
תעלה
תשב
תעמוד/תעצור
תרים
הרם את החולצה שלך
תעצור את הנשימה שלך
למספר שניות
קח
קח נשימה
נשימה
נשימה עמוקה
עם פה פתוח
המשך לנשום
תנשום
תגיד
44
תגיד לי אם כואב
אתה יכול להזיז את הראש שלך
לצד שמאל ,שמאלה
הזיז
פה
תפתחי
תטלעי
9

ְלסַ אן
אסא
'הר
ַט ְ
בַ ְטן
ְביּוגְ 'עַ כ
חַ אסֵ ס ְב ַו ַג'ע?
ִב ִדّי אַ ְפחַ ץ X

לשון
עכשיו
גב
בטן
כואב לך
אתה מרגיש כאב? זה מכאיב לך?
אני רוצה לבדוק אתX
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שיעור -3א
ִאנְ צַ אב
כ ַֻרת ַק ַדם
ל ְֻעבֵ ה
ִאצַ אבֵ ה
אדת'
חַ ֵ
אדת' סֵ יר
חַ ֵ
אדת' עַ ַמל
חַ ֵ
ّארה?
וֵין צַ ְ'רבַ ַתכ ִא(ל)סַ ַי ַ
וֵין כֻנְ ת ַקאעֵ ד?
אדת'?
ימ ַתא צַ אר ִא ְלחַ ֵ
אֵ ְ
(אל)רّאס?
ַ
כַאן ִפי צַ ְ'רבֵ ה עַ -
צַ ְפ ַרנְ ִתי
'ב ִתי עַ ן ִא ְלו ִַעי
ִע ְ
עַ צְ ّ'נִ י כ ְַלב
ַק ְרצַ ְתנִ י חַ ֵיّה
ַת ְט ִעים
ַת ְט ִעים צִ 'ד ִא ְלכַלַ ב
ַ'רח
ג ְ
כ ְַסר
מֻ צַ 'אד חַ ַיוִי
ִא ְל ִתהַ אב
חֻ ְקנֵת ֵת ַתנּוס
ֻק ְטבֵ ה
ַ'רח
(א)לג ְ
ְ
ף-לֹו
ִמנְ ִל ّ
'עי
ַתנְ וִים ַמוְצַ ִ
ַ'רח ַרח יַאח'ד-לֹו ו ְַקת ַת-יְסַ ֵכّר
ִא ְלג ְ
ִדיר בַ אלַ כ עַ לַ א חַ אלַ כ

נפצע
כדורגל
משחק
פציעה
תאונה
תאונת דרכים
תאונת עבודה
איפה הכתה בך המכונית?
איפה ישבת?
מתי קרתה התאונה?
הייתה מכה על הראש?
התעלפת?
איבדת הכרת?
נשך אותי כלב
הכיש אותי נחש
חיסון
חיסון נגד כלבת
פצע
שבר
אנטיביוטיקה
זיהום  /דלקת
חיסון טטנוס
תפר
נחבוש לו את הפצע
הרדמה מקומית
לפצע ייקח זמן להיסגר
שמור על עצמך

11

שיעור 4
ַרח אַ ְסאַ לַ כ
עַ ַשאן אַ ְפהַ ם ִא ְלמֻ ְשכִ לֵ ה אַ כְ ַתר
ימ ַתא בַ לַ ّש ִא ְל ַוגַ'ע?
אֵ ְ
ַק ְבל
יֹומין
ֵ
סֵ יעַ ה
ִמש ִמ ְת ַז ֵכّר
חַ סֵ ّית ְבהֵ יכ אַ ְוגַ'אע ַק ְבל ְב ַמ ַרّה?
הֵ יכ אַ ְוגַ'אע
ַק ְבל ְב ַמ ַרّה
אַ כַם ַמ ַרّה חַ סֵ ّית הֵ יכ אַ ְוגַ'אע?
ַמ ַרّה
כְ ִתיר ַמ ַרّאת
ַתלַ ת ַמ ַרّאת
וַלַ א ַמ ַרّה
שּו צַ אר אַ אחֵ 'ר ַמ ַרّה לַ ַמّא חַ סֵ ّית
הֵ יכ?
ַאדה
ִעי ֵ
אַ חַ ְ'דת ַדוַא
שּו ְע ִמ ְלת לַ ַמّא בַ לַ ّש ִא ְלוַגְ 'ע?
ִא ְלוַגְ 'ע ִביזִ יד לַ ַמّא ְב ִת ְתחַ ַרّכ?
ִא ְלוַגְ 'ע ִביזִ יד לַ ַמّא ְב ִת ְתנַפַ ّס ְב ַשכְ ל
עַ ִמיק?
יקלّ
ִב ִ
ִביזִ יד
ְב ִת ְתנַפַ ّס
ְב ִת ְתחַ ַרّכ
ִביצַ 'לֹّו ַזיّ ַמא הֻ ֵّו
'פّפֹו?
ִפי ִא ִשי ִביחַ ִ
ַראחַ ה
אחת
ִא ְר ַת ְ
ּוראח
אחת ַ
ִא ְר ַת ְ
וַגְ 'ע
יח ֵרק
ִב ְ
ְביֻנְ ח'ֹז

אשאל אותך
כדי שאבין את הבעיה טוב יותר
מתי הכאב התחיל?
לפני
יומיים
שעה
לא זוכר
הרגשת כאבים כאלה פעם בעבר?
כאלה כאבים
אי פעם בעבר
כמה פעמים הרגשת כאבים כאלה?
פעם
הרבה פעמים
שלוש פעמים
אף פעם
מה קרה בפעם הקודמת שהרגשת
ככה?
מרפאה
לקחת כדור/תרופה
מה עשית כשהכאב התחיל?
הכאב מחמיר בתנועה?
הכאב מחמיר כשאתה נושם עמוק?
מוקל
מוסיף ,מחמיר ,מתגבר
אתה נושם
אתה זז ,נע
נשאר אותו דבר
יש משהו שמקל עליו?
מנוחה
נחתי
נחתי וזה עבר
כאב
שורף
דוקר
12

ִביצְ 'עַ 'ט
(א)לאַ אחֵ 'ר
ְ
עַ -
כ ִַאנֹّו ִפיל ַקאעֵ ד עַ  -צִ ְד ִרי
ר
מֻ ְס ַת ֵמ ّ
ַת'אבֵ ת
ּוביגִ 'י
ִבירּוח ִ
חַ אסֵ ס ִפי ַת ְע'יִיר ִמן ִב ַדאיֵת ִא ְלוַגְ 'ע
ִא ְלוַגְ 'ע ִביאַ ֵתّ'ר עַ לַ א ִא ִשי ַתאנִ י
'סם
(א)לגִ ְ
ְ
ִב
ִביאַ ֵתّ'ר עַ לַ א X
דֹוחַ 'ה
וַגְ 'ע ַראס
ִא ִידי ְמנ ְַמّלֵ ה
ַק ֵדّיש ְביּוגְ 'עַ כ ִמן וַאחַ ד לַ עַ ַש ַרה?
(א)ל ַמ ַרّה
ְ
ַמא ְביּוגַ'ע ִב
ַאתכ
אַ ְסוַא ִא ִשי ִב ְחי ַ

לוחץ
בטירוף ,לגמרי ,במידה רבה
כאילו יושב לי פיל על החזה
רצוף
יציב ,רצוף
בא והולך
האם היה שינוי מתחילת הכאב? (אתה
מרגיש שיש שינוי מתחילת הכאב?)
הכאב משפיע על משהו אחר בגוף?
משפיע על X
בחילה
כאב ראש
נרדמה לי היד
כמה כואב לך מאחד עד עשר?
לא כואב בכלל
הדבר הכי גרוע בחיים שלך
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שיעור -4א
פתח את עיניך
ִא ְפ ַתח עֵ ינֵיכ
תוכל להזיז את עיניך או רגליך?
ידיכ אַ ו ִאגְ ֵ'ריכ?
ְב ִת ְק ַדר ְתחַ ֵרّכ ִא ֵ
אתה יכול
ְב ִת ְק ַדר
את יודעת איפה אנחנו נמצאים עכשיו?
ְג'ּודין הַ לַ ّא?
ְב ִת ִע ְר ִפי וֵין ִא ְחנַא ַמו ִ
איזה יום היום?
(א)ליֹום?
ְ
שּו
מה התאריך היום?
ّאריח' ִא ְליֹום?
(אל)ת ִ
ַ
שּו
את יודעת למה את נמצאת פה?
ְג'ּודה הֹון?
ְב ִת ִע ְר ִפי לֵ יש ִאנְ ִתי ַמו ֵ
הסתכלי על האף שלי
'ארי
ְת ַטלַ ִّעי עַ לַ א מֻ נְ חַ ִ
מבלי להזיז את ראשך
בַ לַ א ַמא ְתחַ ְרّכִ י ַראסֵ כ
כמה אצבעות את רואה?
אַ כַם אֻ צְ בַ ע ַשאיְפֵ ה?
אני רוצה שתסתכלי עם עיניך על האצבע
ִב ִדّי ִא ַיّאכִ י ְת ַטלַ ִّעי ְבעֵ ינֵיכִ י עַ לַ א
שלי
אֻ צְ בַ ִעי
אני רוצה שתעשה כמוני
ִב ִדّי ִא ַיّאכ ִת ְע ַמל ַז ִ ّי
עצום את עינים חזק
(א)לאַ אחֵ 'ר
ְ
'מّץ' עֵ ינֵיכ עַ -
עַ ֵ
הוצא את הלשון והזז אותו ימינה
ושמאלה
ּוש ַמאל
ַטלֵ ّע ְלסַ אנַכ ּוחַ ְרّכֹו י ִַמין ְ
חייך
ִאצְ 'חַ כ
פתח את הפה
ִא ְפ ַתח תֻ ַמّכ
הרם את כתפיף ואל תתן לי להזיז אותם
ּותחַ ִ'לّינִ יש אַ ַנ ֵז ְّלהֹ ם
ִא ְרפַ ע כְ ַתאפַ כ ְ
הזז את ראשך ימינה ושמאלה
ּוש ַמאל
חַ ֵרّכ ַראסַ כ י ִַמין ְ
אתה מרגיש את אותו הדבר בשני
(א)לגִ 'הַ ֵתין? הצדדים?
(ל)שّי ִב ְ
ִ
חַ אסֵ ס נ ְַפס ִא
ּומא ְתחַ ִ'לّינִ יש הרם את ידך ולחץ נגדי ואל תתן לי
ד עַ לַ ّי ַ
ּוש ّ
ידכ ִ
ִא ְרפַ ע ִא ַ
להוריד אותה
אַ ַנ ֵז ְّלהַ א
אני רוצה שתגעי באצבע שלי
יבי אֻ צְ בַ ִעי
ִב ִדّי ִא ַיّאכִ י ְתצִ ִ
שימי את האצבע שלך על האף שלך
'ארכ
חֻ ִטّי אֻ צְ בַ עֵ כ עַ לַ א מֻ נְ חַ ֵ
ועכשיו את האצבע השניה
(ל)תّאנִ י
ַ
(א)לאֻ צְ בַ ע ִא
ְ
ּוהַ לַ ّא
עמדי
ו ְַק ִّפי
הושיטי ידיים קדימה
ידיכִ י לַ ֻק ַדّאם
ִמ ִדّי ִא ֵ
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שיעור 5
חַ כֵית
ַק ְבל ְש ַו ّי
וַצְ 'ע
ִב(אל)נִ ְّסבֵ ה ְל
ּّורה
חַ ַט ְّתנִ י ִפי (אל)צ ַ
ְפ ִה ְמת
ִב ְתעַ אנִ י ִמן X
שֻ ְפת
ַתבַ עַ כ
סַ ִלים
ם
(ל)ד ّ
פַ ְחץ ִא ַ ّ
מש אחסן אשי
ַאטי
ו ִ
אלי
עַ ִ
ַאטי
ִא ְלִ X-ענְ ַדכ ו ִ
אלי
ִא ְלִ X-ענְ ַדכ עַ ִ
אַ כַם ִמן ַש ְע'לֵ ה
צּורת ִא(ל)צִ ְّדר
ַ
דנַא נִ ְע ֵמל-לַ כ X
ִב ְ ّ
אַ ַוّל ִא ִשי
דנַא נ ְַע ִטיכ X
ִב ְ ّ
אַ כַם ִמן ַדוַא
ַדוַא
חַ בֵ ّה
ִא ְב ֵרה

דיברתי
לפני זמן קצר
מצב
בנוגע ל
עידכנה אותי
הבנתי
אתה סובל/סובלת מX
ראיתי
שלך
תקין ,בריא
בדיקת הדם
לא הכי טוב שאפשר
נמוך
גבוה
ה X-שלך נמוך
ה X-שלך גבוה
כמה דברים
צילום החזה
אנחנו רוצים לעשות לך X
דבר ראשון
אנחנו רוצים לתת ל X
כמה תרופות
תרופה
כדור ,גלולה
מחט ,זריקה

דוַא?
ַק ֵדّיש ו ְַקת לַ אזֵם אַ אח'ֹד ִא(ל) ַ ّ
לַ מֻ ֵדّת
חַ ְב ֵّתין ֻכ ّל ַמסַ א
(ל)דוַא ַמ ְר ֵّתין ִפי
לַ אזֵם ַתאח'ֹד ִא ַ ّ
(א)ליֹום
ְ
אֻ ְסבּועֵ ין
ִתנְ סַ אש
(ל)דוַא
ִתנְ סַ אש ַתאח'ֹד ִא ַ ّ
ִא ְש ַרב

לכמה זמן אני צריך לקחת את התרופה?
למשך ,לתקופת
שתי גלולות כל ערב
אתה צריך לקחת את התרופה פעמיים
ביום
שבועיים
אל תשכח
את תשכח לקחת את התרופה
שתה
15

בַ ְעד ִא ְלאַ כְ ל
ַמ ֵיّה
ִת ְקלַ ְקש
אלגַ'כ
ּומנְ עַ ְ
ִא ְחנַא ַמעַ אכ ִ
(א)לאַ ְוגַ'אע
ְ
'פّפּו
ִא ְלאַ ְד ִויֵה ַרח יְחַ ִ
ס אַ ְחסַ ן ְבסֻ ְרעַ ה
ַרח ְת ִח ّ
חַ בֵ ّה חַ בֵ ّה
'טוֵה
'טוֵה חַ ְ
ְמנִ ְת ַק ַדّם חַ ְ
ַק ְס ַט ַרה
ַרח נִ ְע ַמ ְלהַ א כ ַַמאן אַ כַם ִמן סֵ אעַ ה

אחרי האוכל
מים
אל תדאג
אנחנו איתך ומטפלים בך
התרופות ירגיעו את הכאבים
אתה תרגיש טוב יותר במהירות
"פרה פרה"" ,דבר דבר"
נתקדם צעד צעד
צנתור
נעשה אותו בעוד מספר שעות
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שיעור -5א
אדה
ַ'תכ ִא ְלעַ ֵ
ְבאַ יّ גִ 'יל אַ ג ֵ
(אל)ש ְّה ִר ֵיّה
ַ
(אל)ש ְّה ִר ֵיّה
ַ
אדה
ִא ְלעַ ֵ
אדה
ימ ַתא בַ ַטّלַ ת ִתיגִ 'יכִ י ִא ְלעַ ֵ
אֵ ְ
(אל)ש ְّה ִר ֵיّה
ַ
אדה ִענְ ֵדכ מֻ נְ ַתז ֵַמה?
ִא ְלעַ ֵ
נַזִ יף חַ אדّ
אדה
ו ְַקת ִא ְלעַ ֵ
פַ עַ ّאלֵ ה גִ 'נְ ִס ַיّן
ְב ִת ְס ַת ְע ְמ ִלי
וַסַ אאֵ ל ִח ַמאיֵה
ְחבּוב ַמנְ ע ִא ְלחַ ְמל
אמל
חַ ֵ
(א)לחַ ְמל ִאנְ ִתי?
ְ
אַ יّ אֻ ְסבּוע ִב
(א)לחַ ְמל
כַאן ִענְ ֵדכ ַמ ַשאכֵל ִב ְ
אַ ַוّל חַ ְמל
עַ ַמ ִל ֵיّה ַקיְצַ ִר ֵיّה
ְע ִמ ְל ִתי עַ ַמ ִל ֵיّה ַקיְצַ ִר ֵיّה
נַא ְויֵה ְתחַ ְ'ל ִّפי
'הי אַ ّי נֹוע ִמן אַ נְ וַאע ִא ְלעֻ נְ ף
ִב ְתוַאגְ ִ
גַ'סַ ִדי
אמי
כַלַ ִ
גִ 'נְ ִסי
אק ֵתכ ְבג'ֹוזֵכ?
כִ יף עַ לַ ְ
אקה
עַ לַ ַ
ִב ְת ִח ִסّי ְבאַ ַמאן
ְש ִריכ
נַזִ יף
ִא ְפ ַראזַאת
וַגְ 'ע ִב(אל)צִ ְّדר
וַגְ 'ע ַמע ִא ְלבֹול

באיזה גיל קיבלת וסת?
וסת
מתי הפסיקה לך הוסת
הוסת שלך סדירה?
דימום חריף
בזמן הוסת
פעילה מינית
את משתמשת
אמצעי מניעה
גלולות למניעת היריון
בהיריון ,הרה
באיזה שבוע להיריון את?
היו לך בעיות בהיריון?
ההיריון הראשון
ניתוח קיסרי
עשית ניתוח קיסרי
את מתכוונת ללדת
את חווה אלימות מסוג כלשהו
פיסי
מילולי
מיני
איך הקשר שלך עם בעלך?
קשר
את מרגישה בטוחה
שותף ,בן זוג
דימום
הפרשות
כאב בשד
כאב במתן שתן
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שיעור 6
ִט ִבّי
ַמאצִ 'י
(אל)ט ִّבّי
ִ
ִא ְל ַמאצִ 'י
הַ ל ִב ְתעַ אנִ י ִמן אַ ְמ ַראץ' ְמעַ ַّינֵה?
ְמעַ ַיّן
עַ אנַא ִמן
ַמ ַרץ'
אַ ְמ ַראץ' מֻ זְ ִמנֵה
(א)ל ִמ ֵיّה
ְ
צִ ְח ִّתי ִמ ֵיّה ִב
צִ ְח ִّתי ַז ّי ִא ְלאַ סַ ד
ְב ַשכְ ל ַדאאֵ ם
נֹועֵ ין ַדוַא
ַדוַא לַ X-
אלי
ם עַ ִ
'ע'ט ַד ّ
צַ ְ
סֻ ַכ ִّרי
ם
(אל)ד ّ
ַّ
דֻ ְהנִ ַיّאת ִפי
(ל)דוַא?
ִמן ַק ֵדّיש ו ְַקת ְב ַתאחֹ 'ד ִא ַ ّ
ִמן ַק ֵדّיש ו ְַקת?
(א)לאַ ְד ִויֵה ִא ִלّי אַ חַ ְ'ד ְתהַ א
ְ
שּו
'ירה?
(א)לאַ ִח ֵ
ְ
(א)לפַ ְת ַרה
ְ
ִב
ّאס ֵיّה
חַ סַ ִ
ّאס ֵיّה לַ ?X-
ִענְ ַדכ חַ סַ ִ
שּו צַ אר ַמעַ אכ לַ ַמّא אַ חַ ְ'דת
(ל)דוַא?
ִא ַ ّ
ַט ְפח גִ ְ'ל ִדי
'יקת נַפַ ס
צִ ֵ
(א)לעֵ ילֵ ה?
ְ
הַ ל ִפי ִ Xפי
(א)לעֵ ילֵ ה?
ְ
הַ ל ִפי אַ ְמ ַראץ' ִפי
אַ ְמ ַראץ' מֻ זְ ִמנֵה
את' ֵיّה
אַ ְמ ַראץ' ו ִַר ִ
אַ ְמ ַראץ' ִא ְל ַק ְלב
ִא ִמّי ִענְ ְדהַ א צַ ְע'ט
סַ ַר ַטאן
ם
ִא ّ
גִ 'דّ

רפואי
עבר
העבר הרפואי
האם אתה סובל ממחלות כלשהן?
מסוים
סבל מ
מחלה
מחלות כרוניות
אני בריא במאה אחוז
אני בריא כמו אריה
באופן קבוע
שני סוגי תרופות
תרופה נגד X
לחץ דם גבוה ,יתר לחץ דם
סוכרת
שומנים בדם
כמה זמן אתה כבר לוקח את התרופה?
מזה כמה זמן?
איזה תרופות לקחת בזמן האחרון?
אלרגיה ,רגישות
יש לך אלרגיה ל?X-
מה קרה לך כשלקחת את התרופה?
פריחה על העור
קשיי נשימה
האם יש  Xבמשפחה?
האם יש מחלות במשפחה?
מחלות כרוניות
מחלות תורשתיות
מחלות לב
למי שלי יש לחץ (דם גבוה)
סרטן
אמא
סבא
18

ִסיד
(א)ל ַק ְלב
ְ
ִענְ דֹו ִא ִשי ִב
ַמאת
אַ ְללַ ّה י ְִרחַ מֹו
ְב ִת ְע ְר ִפי ִב(אל) ַז ְّבט אַ י ַמ ַרץ' ַק ְלב?
ידכ ְתוַפַ ّא?
ימ ַתא ִס ַ
אֵ ְ
(ל)ת ִّ'די
ַ
סַ ַר ַטאן ִא
סַ ַר ַטאן ִא ְלקֹולֹון
(א)ל ַמ ַרץ'?
ְ
ימ ַתא ִאכְ ַת ַשפּו ִענְ דֹו
אֵ ְ

סבא
יש לו מחלת לב כלשהי
מת ,נפטר
רחמי האל עליו
את יודעת בדיוק איזה מחלת לב?
מתי סבך נפטר?
סרטן השד
סרטן המעי הגס
מתי גילו אצלו את המחלה?
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שיעור -6א
ַמ ַרק
ִא ְלחַ ְמל ַמ ַרק ְמנִ יח?
ְע ִמ ְל ִתי ֻכלّ ִא ְלפֻ חּוצַ את?
אֵ יש ִא ְלוַזְ ן?
ְבאַ יّ אֻ ְסבּוע ו ְִל ְד ִתי?
ִב ְירצַ 'ע ִמ ֵנّכ?
ְב ִת ְש ַרב חַ ִליב בַ ִדיל?
מּוה אַ כְ ל מֻ ַת ַנ ֵוّע?
ְב ְת ַט ְע ְ
כַאן ִפי ַמ ַשאכֵל ִבא(ל) ֻנّמֻ וّ?
ימ ַתא בַ לַ ّש י ְִחכִ י אַ ו י ְִמ ִשי?
אֵ ְ
(א)לוַזְ ן?
ְ
ַק ֵדّיש ִב ְתזִ יד ִב
ִפי כ ַַמאן מֻ ְע ַטיַאת עַ ן ִא ְל ִבנְ ת אַ ו
ִא ְלוַלַ ד?
ימאת
'דת ֻכ ّל ִא ְל ַת ְט ִע ַ
אַ ְח ַ
ִא(ל)לַ ّאזְ ֵמה?
ّאס ֵיّה לַ ִא ִשי ְמעַ ֵיّן?
ִפי ִענְ דֹו חַ סַ ִ
ִפי ַק ַראבֵ ה בֵ ין ִא ְלאַ ְהל?
כִ יף ִאנְ צַ ַ'רב?
צַ אר ַק ְבל ְב ַמ ַרّה?
ִמין ִביכּון ַמ ְעהַ א ְב ַשכְ ל עַ אם ִח'לַ אל
ִא ְליֹום?
ִענְ ְדהַ א חַ םّ?
אתהַ א?
ְתעַ ' ַיّר ִא ִשי ִמן ַתצַ ֹרّפַ ְ
אדי?
ַ(א)לעַ ִ
ְ
ִש ַרב כ
ּובי ְ
ְביַאכֹל ְ
אדי?
ַ(א)לעַ ִ
ְ
ִביבַ ֵוّל כ
ְמצַ ְחצֵ חַ ה
'אמל
חַ ֵ
ִמ ְתו ֵַתّר
ית ַש ְר ַדק
ִב ְ
ִענְ ְדהַ א ַר ַגّ'את
ّ'עש
ִבי ַו ֵג ְ
ִפי ִפיל צַ 'איֵעִ ,ב ִדّי אַ ַד ֵוّר עַ לֵ יה
ִב ִדّי אַ צְ 'וִי עַ ַ -דאנֵכ עַ ַשאן אַ ַד ֵוّר עַ לַ א
(א)ל ִפיל
ְ
(א)ל ִפיל הֻ נַאכ
ְ
עַ ַשאן אַ שּוף ִאזַא

עבר
ההיריון היה תקין?
עשית את כל הבדיקות?
מה המשקל?
באיזה שבוע ילדת?
הוא יונק ממך?
היא אוכלת תחליף חלב?
אתם מאכילים אותו באוכל מגוון?
היו בעיות בהתפתחות?
מתי הוא התחיל לדבר או ללכת?
באיזה קצב היא עולה במשקל?
יש עוד נתונים על הילדה או הילדה?
האם היא קיבלה את כל החיסונים
הנדרשים?
יש לו רגישות למשהו מסוים?
יש קרבה בין ההורים?
איך הוא נחבל?
האם זה קרה בעבר?
מי נמצא איתה באופן כללי במהלך
היום?
יש לה חום?
האם השתנה משהו בהתנהגות שלה?
הוא אוכל ושותה כרגיל?
הוא משתין כרגיל?
עירנית
אפטי
באי שקט ,מתוח
משתנק
יש לה פרכוסים
זה לא כואב
אני רוצה לחפש אחרי פיל שנאבד
אני רוצה להאיר לך באוזן כדי לחפש את
הפיל
כדי לראות אם הפיל שם
20

ס בַ ְטנֵכ
הַ לַ ّא ִב ִדّי אַ ִח ّ
וַאוֻ ,כלّ ִא ְל ִא ְח ִת ַראם
ס
כ ַַמאן נִ ְתפֵ ה ּובַ ّ
בַ ַטל
ַמא אַ ְש ַט ַרכ!
ְב ַראבֹו עַ לֵ יכִ י

עכשיו אני רוצה להרגיש לך את הבטן
וואו ,כל הכבוד
עוד קצת וזהו
גיבור
איזה חכם אתה
כל הכבוד לך
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שיעור 7
ְב ִת ְשכִ י ִמן
צַ אר ִלי
אס ַת ְפ ֵרע'
בַ ְ
כַאן ִענְ ַדכ חַ םّ?
ְח'רּוג'
אַ ְח ַ'ראג'
ִא ְסהַ אל
סַ ְהל
ִא ְמסַ אכ
ִמסֵ כ
בֹול
(א)לבֹול
ְ
חַ ַר ַקאן ִפי
(א)לבֹול
ְ
ַשפֵ ט ִפי
חַ ַרק
יח ֵרק
ִב ְ
כַאן ִענְ ַדכ עַ ַמ ִל ַיّאת ִפי (א) ְל ַמאצִ 'י?
(א)למֻ ְס ַת ְשפַ א?
ְ
כֻנְ ת ַק ְבל ִפי
אדה?
כַאן ִפי ַק ְבל חַ ְמל אַ ו וִלַ ֵ
עַ ַמ ִל ֵיّה ַקיְצַ ִר ֵיّה
ִב ְת ַדחֵ ّ'ן
(א)לבֵ ית
ְ
ִפי חַ ַדא חַ וַאלֵ יכ ִפי
ידחֵ ّ'ן?
ִב ַ
ְב ִת ְש ַרב כֻחּול?
(א)לאֻ ְסבּוע?
ַק ֵדّיש כֻחּול ְב ִת ְש ַרב ִב ְ
זַאאֵ ד
ַאא ֵדה
ז ִ
ִא ְל ִתהַ אב
ִא ְל ִתהַ אב חַ אדّ
צּומי
לַ אזֵם ְת ִ
אח ֵיّה ִמ ְס ַת ְעגַ'לֵ ה
עַ ַמ ִל ֵיّה גִ ַ'ר ִ
ַאמל
ַת ְח ִ'דיר כ ֵ
ר סֵ אעַ ה ַת ְק ִריבַ ן
ַרח ִת ְס ַת ֵמ ّ
ידאת
ַת ְע ִק ַ
ַמ ַשאכֵל

את/ה מתלוננ/ת על..
כבר (זמן) שאני...
אני מקיא/ה
היה לך חום?
יציאות
יציאות
שלשול
קל
עצירות
תפס ,אחז ,עצר
שתן
צריבה בשתן
צריבה בשתן
צרב ,שרף
חריף
היו לך ניתוחים בעבר?
היית בעבר בבית חולים?
היו לך בעבר הריונות או לידות?
ניתוח קיסרי
אתה מעשן
יש מישהו בסביבתך בבית שמעשן?
אתה שותה אלכוהול?
כמה אלכוהול אתה שותה בשבוע?
נוסף ,מיותר
תוספתן
דלקת
דלקת חריפה
את צריכה לצום
ניתוח דחוף
הרדמה מלאה
תימשך כשעה
סיבוכים
בעיות (לעיתים משמש עבור "סיבוכים"
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עַ ַמ ִל ֵיّה לפרוסקופיה
'אר ֵיّה
עַ ַמ ִל ֵיّה ַמנְ ַט ִ
עַ ַמ ִל ֵיّה ַמ ְפתּוחַ ה

ניתוח לפרוסקופי
ניתוח לפרוסקופי
ניתוח פתוח
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שיעור -7א
ַמ ַרّה כֻנְ ת ִענְ ד ַט ִביב נ ְַפ ִסי?
ַט ִביב נ ְַפ ִסי
כֻנְ ִתי ַמ ַרّה ְב ִעלַ אג' נ ְַפ ִסי?
מֻ עַ אלֵ ג' נ ְַפ ִסי
יל ַתכ
חַ ַדא ִמן עֵ ְ
ַמזַאג'
(א)לפַ ְת ַרה
ְ
כִ יף ַמזַאגַ'כ ִב
'ירה?
(א)לאַ ִח ֵ
ְ
חַ אסֵ ס חַ אלַ כ ?
חַ זִ ין
פַ ְרחַ אן
מֻ כְ ַתאֵ ב
ִמן ז ַַמאן חַ אסֵ ّה הֵ יכ
ַאס ֵיّה
אַ ְפכַאר ו ְִסו ִ
אל ַתכ ִא(ל) ַנ ְّפ ִס ֵיّה?
ִפי ַתעַ 'יֻ ַّראת ְבחַ ְ
ַאמי אַ ַק ّל אַ ו אַ כְ ַתר ִמן
ִב ְתנ ִ
אדה?
ִא ְלעַ ֵ
ְב ַתאכְ ִלי אַ ַק ّל אַ ו אַ כְ ַתר ִמן
אדה?
ִא ְלעַ ֵ
אמל ִרגִ 'ים?
עַ ֵ
ִענְ ַדכ אַ ַרק?
(א)למֹות?
ְ
ִב ְתפַ ֵכّר ִב
'ירכ?
פַ כ ְַרת ִת ְאזִ י חַ אלַ כ ,אַ ו חַ ַדא עֵ ַ
יקה?
ְבאַ יّ ַט ִר ַ
(א)ל ִאנְ ִתחַ אר?
ְ
פַ ַכ ְّר ִתי ַמ ַרّה ִב
חַ או ְַל ִתי ַמ ַרّה ִתנְ ִת ְח ִרי?
ְב ִת ְס ַמע אַ צְ וַאת?
שּו (א) ְלאַ צְ וַאת ִא ִלّי ְב ִת ְס ַמ ִעיהַ א?
לַ ִמין הַ אי ִא ְלאַ צְ וַאת?
ִב ְתשּוף אַ ְשיַא (אל)נّאס ִא ִלّי חַ וַאלֵ יכ
ַמא ִב(י)שּופּוהַ א?
כִ יף ַת ְרכִ יזַכ?
'ירה?
(א)לאַ ִח ֵ
ְ
(א)לפַ ְת ַרה
ְ
ְתעַ ' ַיّר ִפי
חַ אסֵ ס חַ אלַ כ ַת ְעבַ אן?
אקאת
ַמא ִענְ ַדכ ַט ַ

היית פעם אצל פסיכיאטר?
פסיכיאטר
היית פעם בטיפול?
פסיכולוג
מישהו מבני משפחתך
מצב רוח
איך מצב הרוח שלך בתקופה האחרונה?
אתה מרגיש שאתה...
עצוב
שמח
מדוכא
כבר הרבה זמן אני מרגישה ככה
מחשבות אובססיביות
משהו השתנה במצב הרוח שלך?
את ישנה פחות או יותר מהרגיל?
את אוכלת פחות או יותר מהרגיל?
אתה עושה דיאטה?
יש לך נדודי שינה?
אתה חושב על המוות?
חשבת לפגוע בעצמך ,או מישהו אחר?
באיזה אופן?
חשבת פעם להתאבד?
ניסית פעם להתאבד?
אתה שומע קולות?
מהן הקולות שאת שומעת?
של מי הקולות האלה?
אתה רואה דברים שאנשים מסביבך לא
רואים?
איך הריכוז שלך?
השתנה בתקופה האחרונה?
אתה מרגיש שאתה עייף?
אין לך אנרגיות
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(אל)ד'נְ ב תֻ גַ'אה ִא ִשי
ַ
ִענְ ַדכ שֻ עּור ִב
ְמעַ ַיّן?
ְמבַ ֵיّן עַ לֵ יכ ַק ְל ַקאן
'ד ַّראת?
אטא מֻ חַ ַ
הַ ל ִת ְתעַ ַ
אטא? אֵ יש ַמ ַת'לַ ן?
אַ יّ נֹוע ְב ִת ְתעַ ַ
אטא?
ימ ַתא אַ אחֵ 'ר ַמ ַרّה ְב ִת ְתעַ ַ
אֵ ְ
ְב ִת ְש ַרב כֻחּול
אַ יّ נֹוע כֻחּול?

יש לך רגשות אשמה לגבי משהו מסוים?
אתה נראה מודאג
האם אתה משתמש סמים?
באיזה סוג אתה משתמש? מה למשל?
מתי פעם אחרונה השתמשת?
אתה שותה אלכוהול?
איזה סוג אלכוהול?
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