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 שלום ַמְרַחַבא 
 שמי, קוראים לי  ִאְסִמי 
 אני ַאַנא

 אח ֻמַמֵרّץ'
 כאן  הֹון 

 מיון  ַטַואֵראְ 
 חדר מיון  ִקְסם ַטַואֵראְ 

 רופא  ֹדְכתֹור
 סטודנט ַטאֵלב

 סטודנט לרפואה  ַטאֵלב ִטבّ
 ב ִפי 

 מחלקה ִקְסם 
 קוראים לך? מה שמך?, איך  שּו ִאְסַמכ? 

ִבִדّי ַאְסַאַלכ ַאַכם ִמן ֻסַאאל,  
 ַתַמאם? 

אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות,  
 בסדר?

 שאלה ֻסַאאל 
 יש לך שאלות?  ִעְנַדכ ַאְסִאֵלה? 

 יש לי שאלה  ִעְנִדי ֻסַאאל 
 אתה מבין אותי?  ַפאֵהם ַעַלّי? 

 לא ַלא
 כן ַאה

 אני לא מבין  ִמש ַפאֵהם 
 בן כמה אתה?  ֻעְמַרכ? ַקֵדّיש 

 אתה נשוי?  ִמְתַג'ֵוّז
 יש לך ילדים?  ִעְנַדכ ְוַלאד? 

 בן, ילד  ַוַלד
 בת, ילדה  ִבְנת

 שאלוהים ישמור לך אותם ַאלַלّה ְיַח'ִלّי ַלכ ִאַיّאֹהם 
 למה הגעת לכאן?  ֵליש ִג'ית ַלהֹון? 

 איך  ִכיף 
 באת ִג'ית 

 -ל -עַ 
 חולים בית  ֻמְסַתְשַפא 

 אמבולנס ִסַיّאֵרת ִאְסַעאף 

1שיעור   
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 סיוע, אמבולנס  ִאְסַעאף 
 טוב ַטֵיّב
 למה ֵליש 
 לכאן  ַלהֹון 

 כואב לי  ְביּוַג'ְעִני
 ראש  ַראס 
 חזה ִצְדר
 יד  ִאיד
 עין  ֵעין

 כתף ִכְתף 
 מאד  ְכִתיר
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ניתן לך נוזלים ואנטיביוטיקה כדי  
 למנוע זיהום בבטן

ְמַנְעִטיּכ ַסַואֵאל ּואנטיביוטיקה ַעַשאן  
 ִנְמַנע ַתְלִוית' ִפי )א(ְלַבְטן

 ַשְער  שיער 
 ְג'ִבין מצח 
 ַג'ְבַהה מצח 
 וְֻג'ה פנים 

 ֵעין  עין 
 ְעיּוִני  עיניים שלי 

 ַאְנף אף 
 ֻמְנַח'אר  נחיר, אף 

 ֻתםّ פה 
 ַסֵּכّר ֻתַמּّכ  סתום את הפה שלך 

 ְלַסאן  לשון 
 ְסַנאן שיניים  

 ַדְּכתֹור ְסַנאן  רופא שיניים 
 ַח'ّד לחי
 ַדאן אוזן
 ַחְלק גרון

 ַרַקֵבה צוואר 
 ִצְדר חזה

 ַצ'ְהר גב
 ַבְטן בטן

 ִאיד  יד
 ִּכְתף כתף 

 ַּכֵפّת ִאיד  כף יד
 ֻאְצַבע אצבע 

 ִרְג'ל  רגל
 ִאְג'ר  רגל
 ֻרְּכֵבה ברך
 ַפְח'ֵדה ירך

 ַּכֵפّת ִאְלִאְג'ר  כף רגל
 ֹמחّ' מוח 
 ַקְלב לב

 ִרַאה  ריאה 

א - 1שיעור   
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 ִמְעֵדה קיבה
 ִג'ְלד  עור 

 ַעְצ'ם  עצמות 
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 מה שלומך היום?  ִכיף ַחאַלכ ִאְליֹום? 
 איך אתה מרגיש היום?  ִכיף ַחאֵסס ִאְליֹום? 

 מרגיש  ַחאֵסס 
 היום ִאְליֹום 
 בסר ַתַמאם 

 בסדר אני  ַאַנא ַתַמאם 
 רגיל  ַעאִדי

 לא טוב במיוחד  ִמש ְכִתיר ְמִניח 
 ככה ככה  ַיְעִני

 יותר טוב או יותר גרוע? ַאְחַסן ִוַלّא ַאְסַוא? 
 איך השתנה המצב מהיום לאתמול?  ִכיף ִמן ִאְמֵביֵרח ַלְליֹום? 

 כאב ַוַג'ע 
 הכאב גבר?  ִאְלַוַג'ע ַזאד? 

 היום? יש שיפור  ִפי ַתַחֻסّן ִאְליֹום? 
 הרבה יותר טוב  ַאְחַסן ִבְכִתיר 
 אני מרגיש שאני  ַחאֵסס ַחאִלי 
 חלש מאד  ְצ'ִעיף ְכִתיר 

 יש משהו נוסף שכואב לך?  ִפי ִאִשי ַתאִני ְביּוַג'ַעכ? 
 יש משהו נוסף שמציק לך?  ִפי ִאִשי ַתאִני ְמַדאיַקכ? 

 מציק, מפריע  ִביַדאֵיק
 כואב  ְביּוַג'ע 

 ישנת ִנְמת 
 איך ישנת?  ִכיף ִנְמת? 

 הצלחת לישון?  ְעִרְפת ְתַנאם? 
 ידע, הצליח  ִעֵרף 

 אתה אוכל ושותה כרגיל? ַעם ְבתֹאֹכל ּוְבִתְשַרב ְמִניח? 
 לאכול  ְבתֹאֹכל
 לשתות ְבִתְשַרב 

 עדיין  ִלַסّא
 קידומת הווה ַעם

 בעוד שעתיים  ַכַמאן ַסאְעֵתין 
 קידומת עתיד  ַרח

 ייקחו  יֹאְח'דּו 
 ייקחו אותך  יֹאְח'דּוכ 

2שיעור   
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 כדי שיצלמו את הכתף שלך  ַעַשאן ְיַצְוّרּו ִכְתַפכ
 צילום כתף  ַתְצִויר ִאְלִכְתף 

 מתי אני יכול ללכת הביתה? ֵאיְמַתא ֻמְמֵכן ַאַרֵוّח?

 ַרַוّח
הלך הביתה, נתן למישהו ללכת  

 הביתה
ַחכַחאִלַיّן ִמש ֻמְמֵכן   בינתיים אי אפשר לשחרר אותך  ְנַרّוְ

ִאַזא ֻכלّ ִשי ִביכּון ַתַמאם, ִבְתַרّוֵח  
 ֻבְכַרא

אם הכל יהיה בסדר, תלך הביתה  
 מחר 
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א - 2שיעור   

 מחלה ַמַרץ' 
 מחלות לב  ַאְמַראץ' ַקְלב
 מחלות ריאה  ַאְמַראץ' ִרַאה 

 מחלות בעבר? היו לך  ַכאן ִעְנַדכ ַאְמַראץ' ִמן ַקְבל? 
 שומנים בדם  ֻדְהִנַיّאת 

 סוכרת  ֻסַכִّרי
 שיעול  ַקַחّה 
 נזלת ֻנֹזל

 קוצר נשימה  ִצ'יֵקת ַנַפס 
 כאב גרון  ַוְג'ע ַחְלק 
 כאב ראש  ַוְג'ע ַראס 

 חום  ַחّם
 בחילה ֻמַפאַוַעה 

 אני מקיא  ַבְסַתְפֵרע' 
 עצירות  ִאְמַסאכ 
 שלשולים  ִאְסַהאל 

 בטן ַבְטן
 כאב בטן  'ץַמעְ 

 סחרחורת  דֹוַח'ה 
 אדמומיות ַחַמאר 
 נפיחות  ַנְפַח'ה 

 איבדת הכרה  ִע'ְבת ַען ִאְלַוִעי 
 התעלפתי  ַצְפַרְנת 
 סרטן  ַסַרַטאן 

 סרטן דם ַסַרַטאן ַדّם
 סרטן עצמות  ַסַרַטאן ַעְצ'ם 
 סרטן עור  ַסַרַטאן ִג'ְלד 
 התקף לב ַנְוֵבה ַקְלִבֵיّה 

 הפרעות בקצב הלב ַמַשאֵכל ִפי ַכְהַרַבת ִאְלַקְלב
 שבץ מוחי  ַג'ְלַטה ִפי )אל(ַרّאס

 שבץ מוחי  ַג'ְלַטה ִדַמאִע'ֵיّה 
 יתר לחץ דם  ַצ'ְע'ט ַדّם ַעאִלי

 דלקת ִאְלִתַהאב 
 דלקת ריאות  ִאְלִתַהאב ִרַאאת 
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 דלקת גרון  ִאְלִתַהאב ַחְלק 
 דלקת ברגל  ְלִאְג'ר ִאְלִתַהאב ִפי )א(

 שבר ֻכְסר
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3שיעור   

 אפשר  ֻמְמֵכן 
 בדיקה ַפְחץ
 בדק ַפַחץ

 אפשר לבדוק אותך?  ֻמְמֵכן ַאְפַחַצכ? 
 בדיקה ראשונית  ַפְחץ ַאַוִّלי

 אבדוק לך  ַלכ -ַב)א(ְפַחץ
 זה בסדר מבחינתך?  ַתַמאם ִמן ַנאְחֵיַתכ? 

)אל(ַתְّח'ת ַעַשאן  -עַ  ְבִתְקַדר ִתְטַלע 
 ַאְפַחַצכ 

אתה יכול לעלות על המיטה כדי  
 שאבדוק אותך 

 אתה יכול  ְבִתְקַדר
 בבקשה ַלו ַסַמְחת  

 תעלה ִתְטַלע 
 תשב ֻתְקֹעד 
 תעמוד/תעצור  ְתַוֵקّף
 תרים  ִתְרַפע 

 הרם את החולצה שלך  ִאְרַפע ְבלּוְזַתכ 
 הנשימה שלך תעצור את  ְתַוֵקّף ַנַפַסכ 

 למספר שניות  ַלַאַכם ַתאִנֵיה 
 קח ח'ֹד

 קח נשימה ח'ֹד ַנַפס 
 נשימה ַנַפס 

 נשימה עמוקה ַנַפס ַעִמיק 
 עם פה פתוח  ַמע ֻתّם ַמְפתּוח 

 המשך לנשום  ַכֵמّל ְתַנַפّס
 תנשום ְתַנַפّס
 תגיד  ְתקּול 

 44 ַאְרַבַעה ּוַאְרַבִעין 
 תגיד לי אם כואב ְביּוַג'ע קּול ִלי ִאַד'א 

 אתה יכול להזיז את הראש שלך  ְבִתְקַדר ְתִזיח ַראַסכ 
 לצד שמאל, שמאלה  ַלִג'ַהת ִא)ל(ְשַّמאל 

 הזיז  ַזאח
 פה ֻתّם

 תפתחי  ִתְפַתח 
 תטלעי  ִתְטַלע 
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 לשון ְלַסאן 
 עכשיו  אסא 
 גב ַט'ְהר 
 בטן ַבְטן

 כואב לך  ְביּוְג'ַעכ

 ?אתה מרגיש כאב? זה מכאיב לך ?ע 'ְבַוגַ ַחאֵסס 

 X אני רוצה לבדוק את X   ִבִדّי ַאְפַחץ
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א - 3שיעור   

 

  

 נפצע  ִאְנַצאב
 כדורגל  ֻכַרת ַקַדם 

 משחק ֻלְעֵבה
 פציעה  ִאַצאֵבה 
 תאונה ַחאֵדת' 

 תאונת דרכים  ַחאֵדת' ֵסיר 
 תאונת עבודה  ַחאֵדת' ַעַמל 

 איפה הכתה בך המכונית?   ַסַיّאַרה? ֵוין ַצ'ְרַבַתכ ִא)ל(
 איפה ישבת?  ֵוין ֻכְנת ַקאֵעד?  

 מתי קרתה התאונה?  ֵאיְמַתא ַצאר ִאְלַחאֵדת'? 
 הייתה מכה על הראש?   )אל(ַרّאס? -ַכאן ִפי ַצ'ְרֵבה עַ 

 התעלפת? ַצְפַרְנִתי 
 איבדת הכרת?   ִע'ְבִתי ַען ִאְלַוִעי 

 אותי כלבנשך  ַעְצّ'ִני ַכְלב 
 הכיש אותי נחש  ַקְרַצְתִני ַחֵיّה

 חיסון  ַתְטִעים  
 חיסון נגד כלבת  ַתְטִעים ִצ'ד ִאְלַכַלב

 פצע  ַג'ְרח
 שבר ַכְסר

 אנטיביוטיקה  ֻמַצ'אד ַחַיִוי 
 זיהום / דלקת ִאְלִתַהאב 

 חיסון טטנוס  ֻחְקֵנת ֵתַתנּוס 
 תפר  ֻקְטֵבה
 נחבוש לו את הפצע  לֹו )א(ְלַג'ְרח -ִמְנִלّף

 הרדמה מקומית ַתְנִוים ַמְוַצ'ִעי 
 לפצע ייקח זמן להיסגר  ְיַסֵכّר-לֹו ַוְקת תַ -ִאְלַג'ְרח ַרח ַיאח'ד

 שמור על עצמך  ִדיר ַבאַלכ ַעַלא ַחאַלכ 
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 אשאל אותך  ַרח ַאְסַאַלכ
 כדי שאבין את הבעיה טוב יותר  ִאְלֻמְשִכֵלה ַאְכַתר ַעַשאן ַאְפַהם 

 מתי הכאב התחיל?  ֵאיְמַתא ַבַלّש ִאְלַוַג'ע? 
 לפני ַקְבל
 יומיים  יֹוֵמין 

 שעה ֵסיַעה 
 לא זוכר  ִמש ִמְתַזֵכّר

 הרגשת כאבים כאלה פעם בעבר?  ַחֵסّית ְבֵהיכ ַאְוַג'אע ַקְבל ְבַמַרّה? 
 כאלה כאבים  ַאְוַג'אע ֵהיכ 

 אי פעם בעבר  ַקְבל ְבַמַרّה 
 כמה פעמים הרגשת כאבים כאלה? ַאַכם ַמַרّה ַחֵסّית ֵהיכ ַאְוַג'אע? 

 פעם  ַמַרّה
 הרבה פעמים  ְכִתיר ַמַרّאת
 שלוש פעמים  ַתַלת ַמַרّאת 

 אף פעם  ַוַלא ַמַרّה
שּו ַצאר ַאאֵח'ר ַמַרّה ַלַמّא ַחֵסّית  

 ֵהיכ? 
מה קרה בפעם הקודמת שהרגשת  

 ככה?
 מרפאה  ִעַיאֵדה

 לקחת כדור/תרופה  ַאַח'ְדת ַדַוא 
 מה עשית כשהכאב התחיל? שּו ְעִמְלת ַלַמّא ַבַלّש ִאְלַוְג'ע? 
 הכאב מחמיר בתנועה?  ִאְלַוְג'ע ִביִזיד ַלַמّא ְבִתְתַחַרّכ?

ְבִתְתַנַפّס ְבַשְכל  ִאְלַוְג'ע ִביִזיד ַלַמّא 
 הכאב מחמיר כשאתה נושם עמוק?  ַעִמיק? 

 מוקל ִביִקלّ
 מוסיף, מחמיר, מתגבר  ִביִזיד

 אתה נושם  ְבִתְתַנַפّס  
 אתה זז, נע  ְבִתְתַחַרّכ

 נשאר אותו דבר  ִביַצ'ّלֹו ַזיّ ַמא ֻהֵוّ
 יש משהו שמקל עליו?  ִפי ִאִשי ִביַח'ִפّפֹו? 

 מנוחה ַראַחה 

 נחתי ִאְרַתאְחת 

 נחתי וזה עבר  ִאְרַתאְחת ּוַראח 

 כאב ַוְג'ע  

 שורף  ִביְחֵרק

 דוקר ְביְֻנח'ֹז

4שיעור   
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 לוחץ  ִביְצ'ַע'ט

 בטירוף, לגמרי, במידה רבה  )א(ְלַאאֵח'ר -עַ 

 כאילו יושב לי פיל על החזה ִצְדִרי - ַכִאנֹّו ִפיל ַקאֵעד עַ 

 רצוף  ֻמְסַתֵמّר

 יציב, רצוף אֵבת ַת'

 בא והולך  ִבירּוח ּוִביִג'י 

 ַחאֵסס ִפי ַתְע'ִייר ִמן ִבַדאֵית ִאְלַוְג'ע 
האם היה שינוי מתחילת הכאב? )אתה  

 מרגיש שיש שינוי מתחילת הכאב?( 

ִאְלַוְג'ע ִביַאֵתّ'ר ַעַלא ִאִשי ַתאִני  
 הכאב משפיע על משהו אחר בגוף?  ִב)א(ְלִג'ְסם 

 Xמשפיע על  Xִביַאֵתّ'ר ַעַלא 

 בחילה דֹוַח'ה 

 כאב ראש  ַוְג'ע ַראס 

 נרדמה לי היד  ִאיִדי ְמַנְמֵّלה

 כמה כואב לך מאחד עד עשר?  ַקֵדّיש ְביּוְג'ַעכ ִמן ַואַחד ַלַעַשַרה? 

 לא כואב בכלל  ַמא ְביּוַג'ע ִב)א(ְלַמַרّה

 גרוע בחיים שלך הדבר הכי   ַאְסַוא ִאִשי ִבְחַיאַתכ 
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 פתח את עיניך  ִאְפַתח ֵעיֵניכ 
 תוכל להזיז את עיניך או רגליך?   ְבִתְקַדר ְתַחֵרّכ ִאיֵדיכ ַאו ִאְג'ֵריכ? 

 אתה יכול  ְבִתְקַדר
 את יודעת איפה אנחנו נמצאים עכשיו?   ְבִתִעְרִפי ֵוין ִאְחַנא ַמְוג'ּוִדין ַהַלّא? 

 איזה יום היום?  שּו )א(ְליֹום? 
 מה התאריך היום?   שּו )אל(ַתّאִריח' ִאְליֹום? 

 את יודעת למה את נמצאת פה?   ְבִתִעְרִפי ֵליש ִאְנִתי ַמְוג'ּוֵדה הֹון?  
 הסתכלי על האף שלי  ְתַטַלִّעי ַעַלא ֻמְנַח'אִרי 

 מבלי להזיז את ראשך  ְתַחְרִّכי ַראֵסכַבַלא ַמא 
 כמה אצבעות את רואה?   ַאַכם ֻאְצַבע ַשאְיֵפה? 

ִבִדّי ִאַיّאִכי ְתַטַלִّעי ְבֵעיֵניִכי ַעַלא  
 ֻאְצַבִעי

אני רוצה שתסתכלי עם עיניך על האצבע  
 שלי

 אני רוצה שתעשה כמוני ִבִדّי ִאַיّאכ ִתְעַמל ַזִיّ
 עצום את עינים חזק  )א(ְלַאאֵח'ר -ֵעיֵניכ עַ ַע'ֵמّץ' 

 ַטֵלّע ְלַסאַנכ ּוַחְרّכֹו ַיִמין ּוְשַמאל 
הוצא את הלשון והזז אותו ימינה  

 ושמאלה
 חייך  ִאְצ'ַחכ

 פתח את הפה  ִאְפַתח ֻתַמّכ
 לי להזיז אותם  הרם את כתפיף ואל תתן ִאְרַפע ְכַתאַפכ ּוְתַח'ִלّיִניש ַאַנֵזְّלֹהם 

 הזז את ראשך ימינה ושמאלה ַחֵרّכ ַראַסכ ַיִמין ּוְשַמאל

 ַחאֵסס ַנְפס ִא)ל(ִשّי ִב)א(ְלִג'ַהֵתין? 
אתה מרגיש את אותו הדבר בשני  

 הצדדים?
ִאְרַפע ִאיַדכ ּוִשّד ַעַלّי ּוַמא ְתַח'ִלّיִניש  

 ַאַנֵזְّלַהא
הרם את ידך ולחץ נגדי ואל תתן לי  

 להוריד אותה
 אני רוצה שתגעי באצבע שלי  ִבִדّי ִאַיّאִכי ְתִציִבי ֻאְצַבִעי  

 שימי את האצבע שלך על האף שלך  ֻחִטّי ֻאְצַבֵעכ ַעַלא ֻמְנַח'אֵרכ
 ועכשיו את האצבע השניה ּוַהַלّא )א(ְלֻאְצַבע ִא)ל(ַתّאִני 

 עמדי ַוְקִّפי 
 הושיטי ידיים קדימה  ִמִדّי ִאיֵדיִכי ַלֻקַדّאם 

א - 4שיעור   



 

15 
 

 דיברתי   ַחֵכית
 לפני זמן קצר  ַקְבל ְשַוّי

 מצב ַוְצ'ע  
 בנוגע ל  ִב)אל(ִנְّסֵבה לְ 

 עידכנה אותי  ַחַטְّתִני ִפי )אל(ّצּוַרה 
 הבנתי ְפִהְמת 

 Xאתה סובל/סובלת מ Xִבְתַעאִני ִמן 
 ראיתי  ֻשְפת 

 שלך  ַתַבַעכ
 תקין, בריא  ַסִלים 

 בדיקת הדם ַפְחץ ִא)ל(ַדّّם
 לא הכי טוב שאפשר  מש אחסן אשי 

 נמוך  ַואִטי
 גבוה ַעאִלי

 שלך נמוך  X-ה ִעְנַדכ ַואִטי  X-ִאלְ 
 שלך גבוה  X-ה ִעְנַדכ ַעאִלי  X-ִאלְ 

 כמה דברים  ַאַכם ִמן ַשְע'ֵלה 
 צילום החזה צּוַרת ִא)ל(ִצְّדר

 Xאנחנו רוצים לעשות לך  Xַלכ -ִבְדַّנא ִנְעֵמל
 דבר ראשון  ַאַוّל ִאִשי 

 Xאנחנו רוצים לתת ל  Xִבְדַّנא ַנְעִטיכ 
 כמה תרופות  ַאַכם ִמן ַדַוא 

 תרופה  ַדַוא
 כדור, גלולה ַחֵבّה

 מחט, זריקה ִאְבֵרה
 

 לכמה זמן אני צריך לקחת את התרופה? ַדַّוא? ַקֵדّיש ַוְקת ַלאֵזם ַאאחֹ'ד ִא)ל(
 למשך, לתקופת  ַלֻמֵדّת 

 שתי גלולות כל ערב  ַחְבֵّתין ֻכّל ַמַסא 

ַלאֵזם ַתאחֹ'ד ִא)ל(ַדַّוא ַמְרֵّתין ִפי  
 )א(ְליֹום 

אתה צריך לקחת את התרופה פעמיים  
 ביום

 שבועיים  ֻאְסבּוֵעין 

 אל תשכח  ִתְנַסאש 

 את תשכח לקחת את התרופה  ִא)ל(ַדַّואִתְנַסאש ַתאחֹ'ד 

 שתה ִאְשַרב 

5שיעור   
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 אחרי האוכל  ַבְעד ִאְלַאְכל

 מים ַמֵיّה

 אל תדאג  ִתְקַלְקש 

 אנחנו איתך ומטפלים בך  ִאְחַנא ַמַעאכ ּוִמְנַעאְלַג'כ

 התרופות ירגיעו את הכאבים ִאְלַאְדִוֵיה ַרח ְיַח'ִפّפּו )א(ְלַאְוַג'אע 

 אתה תרגיש טוב יותר במהירות ַאְחַסן ְבֻסְרַעה ַרח ְתִחّס

 "פרה פרה", "דבר דבר"  ַחֵבّה ַחֵבّה

 נתקדם צעד צעד  ְמִנְתַקַדّם ַח'ְטֵוה ַח'ְטֵוה 

 צנתור  ַקְסַטַרה 

 נעשה אותו בעוד מספר שעות  ַרח ִנְעַמְלַהא ַכַמאן ַאַכם ִמן ֵסאַעה 
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ִאְלַעאֵדה  ְבַאיّ ִג'יל ַאַג'ֵתכ 
 באיזה גיל קיבלת וסת?  )אל(ַשְّהִרֵיّה

 וסת ִאְלַעאֵדה )אל(ַשְّהִרֵיّה 
ֵאיְמַתא ַבַטַّלת ִתיִג'יִכי ִאְלַעאֵדה  

 מתי הפסיקה לך הוסת  )אל(ַשְّהִרֵיّה
 הוסת שלך סדירה?   ִאְלַעאֵדה ִעְנֵדכ ֻמְנַתַזֵמה? 

 דימום חריף  ַנִזיף ַחאדّ
 בזמן הוסת  ִאְלַעאֵדהַוְקת 

 פעילה מינית  ַפַעّאֵלה ִג'ְנִסַיّן
 את משתמשת  ְבִתְסַתְעְמִלי 

 אמצעי מניעה ַוַסאֵאל ִחַמאֵיה 
 גלולות למניעת היריון  ְחבּוב ַמְנע ִאְלַחְמל 

 בהיריון, הרה ַחאֵמל  
 באיזה שבוע להיריון את?   ַאיّ ֻאְסבּוע ִב)א(ְלַחְמל ִאְנִתי? 
 היו לך בעיות בהיריון?  ַכאן ִעְנֵדכ ַמַשאֵכל ִב)א(ְלַחְמל 

 ההיריון הראשון  ַאַוّל ַחְמל 
 ניתוח קיסרי  ַעַמִלֵיّה ַקְיַצִרֵיّה 

 עשית ניתוח קיסרי  ְעִמְלִתי ַעַמִלֵיّה ַקְיַצִרֵיّה
 את מתכוונת ללדת  ַנאְוֵיה ְתַח'ְלִّפי 

 את חווה אלימות מסוג כלשהו ִבְתַואְג'ִהי ַאّי נֹוע ִמן ַאְנַואע ִאְלֻעְנף 
 פיסי  ַג'ַסִדי

 מילולי  ַכַלאִמי 
 מיני ִג'ְנִסי 

 איך הקשר שלך עם בעלך?   ִכיף ַעַלאְקֵתכ ְבג'ֹוֵזכ? 
 קשר ַעַלאַקה  

 את מרגישה בטוחה ִבְתִחִסّי ְבַאַמאן 
 שותף, בן זוג  ְשִריכ 
 דימום ַנִזיף 

 הפרשות  ִאְפַראַזאת 
 כאב בשד  ַוְג'ע ִב)אל(ִצְّדר

 כאב במתן שתן  ַוְג'ע ַמע ִאְלבֹול 

א - 5שיעור   
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 רפואי  ִטִבّי
 עבר  ַמאִצ'י 

 העבר הרפואי  ִאְלַמאִצ'י )אל(ִטִّבّי
 ממחלות כלשהן? האם אתה סובל  ַהל ִבְתַעאִני ִמן ַאְמַראץ' ְמַעַיֵّנה?  

 מסוים ְמַעַיّן  
 סבל מ ַעאַנא ִמן 

 מחלה ַמַרץ' 
 מחלות כרוניות  ַאְמַראץ' ֻמְזִמֵנה 

 אני בריא במאה אחוז  ִצְחִّתי ִמֵיّה ִב)א(ְלִמֵיّה
 אני בריא כמו אריה  ִצְחִّתי ַזّי ִאְלַאַסד 

 באופן קבוע  ְבַשְכל ַדאֵאם 
 שני סוגי תרופות  נֹוֵעין ַדַוא 

 Xתרופה נגד  X-ַדַוא לַ 
 לחץ דם גבוה, יתר לחץ דם ַצ'ְע'ט ַדّם ַעאִלי

 סוכרת  ֻסַכִّרי
 שומנים בדם  ֻדְהִנַיّאת ִפי )אל(ַדّّם

 כמה זמן אתה כבר לוקח את התרופה? ִמן ַקֵדّיש ַוְקת ְבַתאֹח'ד ִא)ל(ַדַّוא? 
 כמה זמן? מזה  ִמן ַקֵדّיש ַוְקת? 

שּו )א(ְלַאְדִוֵיה ִאִלّי ַאַח'ְדְתַהא  
 איזה תרופות לקחת בזמן האחרון?  ִב)א(ְלַפְתַרה )א(ְלַאִח'יֵרה? 

 אלרגיה, רגישות  ַחַסّאִסֵיّה 
 ? X-יש לך אלרגיה ל ? X- ִעְנַדכ ַחַסّאִסֵיّה לַ 

שּו ַצאר ַמַעאכ ַלַמّא ַאַח'ְדת  
 התרופה? מה קרה לך כשלקחת את  ִא)ל(ַדַّוא? 

 פריחה על העור  ַטְפח ִג'ְלִדי 
 קשיי נשימה  ִצ'יֵקת ַנַפס 

 במשפחה?  Xהאם יש  ִפי )א(ְלֵעיֵלה?   Xַהל ִפי 
 האם יש מחלות במשפחה?   ַהל ִפי ַאְמַראץ' ִפי )א(ְלֵעיֵלה? 

 מחלות כרוניות  ַאְמַראץ' ֻמְזִמֵנה 

 מחלות תורשתיות  ַאְמַראץ' ִוַראִת'ֵיّה 

 מחלות לב  ַאְמַראץ' ִאְלַקְלב 

 למי שלי יש לחץ )דם גבוה( ִאִמّי ִעְנְדַהא ַצְע'ט 

 סרטן  ַסַרַטאן 

 אמא   ִאّם

 סבא ִג'דّ

6שיעור   
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 סבא ִסיד

 יש לו מחלת לב כלשהי  ִעְנדֹו ִאִשי ִב)א(ְלַקְלב 

 מת, נפטר  ַמאת 

 רחמי האל עליו  ַאְלַלّה ִיְרַחמֹו 

 את יודעת בדיוק איזה מחלת לב?   ַזְّבט ַאי ַמַרץ' ַקְלב? ְבִתְעְרִפי ִב)אל(

 מתי סבך נפטר?   ֵאיְמַתא ִסיַדכ ְתַוַפّא? 

 סרטן השד  ַסַרַטאן ִא)ל(ַתّ'ִדי

 סרטן המעי הגס  ַסַרַטאן ִאְלקֹולֹון 

 מתי גילו אצלו את המחלה? ֵאיְמַתא ִאְכַתַשפּו ִעְנדֹו )א(ְלַמַרץ'? 
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 עבר  ַמַרק 
 ההיריון היה תקין?  ִאְלַחְמל ַמַרק ְמִניח?  

 עשית את כל הבדיקות? ְעִמְלִתי ֻכלّ ִאְלֻפחּוַצאת? 
 מה המשקל?  ֵאיש ִאְלַוְזן? 

 באיזה שבוע ילדת?  ְבַאיّ ֻאְסבּוע ְוִלְדִתי?  
 הוא יונק ממך?  ִביְרַצ'ע ִמֵנّכ? 
 היא אוכלת תחליף חלב?    ַבִדיל?  ְבִתְשַרב ַחִליב

 אתם מאכילים אותו באוכל מגוון?  ְבְתַטְעמּוְה ַאְכל ֻמַתַנֵוّע? 
 היו בעיות בהתפתחות? ַכאן ִפי ַמַשאֵכל ִבא)ל(ֻנֻّמّו?

 מתי הוא התחיל לדבר או ללכת?  ֵאיְמַתא ַבַלّש ִיְחִכי ַאו ִיְמִשי? 
 באיזה קצב היא עולה במשקל?  ִב)א(ְלַוְזן?  ַקֵדّיש ִבְתִזיד

ִפי ַכַמאן ֻמְעַטַיאת ַען ִאְלִבְנת ַאו  
 יש עוד נתונים על הילדה או הילדה?   ִאְלַוַלד?  

ַאְח'ַדת ֻכّל ִאְלַתְטִעיַמאת  
 ִא)ל(ַלّאְזֵמה?  

האם היא קיבלה את כל החיסונים  
 הנדרשים?

 יש לו רגישות למשהו מסוים?  ַחַסّאִסֵיّה ַלִאִשי ְמַעֵיّן? ִפי ִעְנדֹו 
 יש קרבה בין ההורים?  ִפי ַקַראֵבה ֵבין ִאְלַאְהל? 

 איך הוא נחבל? ִכיף ִאְנַצ'ַרב?  
 האם זה קרה בעבר?  ַצאר ַקְבל ְבַמַרّה? 

ִמין ִביכּון ַמְעַהא ְבַשְכל ַעאם ִח'ַלאל  
 ִאְליֹום? 

איתה באופן כללי במהלך  מי נמצא  
 היום?

 יש לה חום?  ִעְנְדַהא ַחّם? 
 האם השתנה משהו בהתנהגות שלה?   ְתַע'ַיّר ִאִשי ִמן ַתַצֹרַّפאְתַהא? 
 הוא אוכל ושותה כרגיל?   ְבַיאֹכל ּוְבִיְשַרב ַכ)א(ְלַעאִדי? 

 הוא משתין כרגיל?   ִביַבֵוّל ַכ)א(ְלַעאִדי? 
 עירנית  ְמַצְחֵצַחה 

 אפטי  ַח'אֵמל 
 באי שקט, מתוח  ִמְתַוֵתّר

 משתנק ִביְתַשְרַדק 
 יש לה פרכוסים  ִעְנְדַהא ַרַגّ'את 

 זה לא כואב  ִביַוֵגّ'ְעש

 אני רוצה לחפש אחרי פיל שנאבד  ִפי ִפיל ַצ'אֵיע, ִבִדّי ַאַדֵוّר ַעֵליה 

ַאַדֵוّר ַעַלא  ַדאֵנכ ַעַשאן -ִבִדّי ַאְצ'ִוי עַ 
 )א(ְלִפיל 

אני רוצה להאיר לך באוזן כדי לחפש את  
 הפיל

 כדי לראות אם הפיל שם ַעַשאן ַאשּוף ִאַזא )א(ְלִפיל ֻהַנאכ
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 עכשיו אני רוצה להרגיש לך את הבטן   ַהַלّא ִבִדّי ַאִחّס ַבְטֵנכ

 וואו, כל הכבוד  ַואו, ֻכלّ ִאְלִאְחִתַראם 

 עוד קצת וזהו  ִנְתֵפה ּוַבّסַכַמאן 

 גיבור  ַבַטל

 איזה חכם אתה ַמא ַאְשַטַרכ!  

 כל הכבוד לך  ְבַראבֹו ַעֵליִכי 
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 את/ה מתלוננ/ת על..  ְבִתְשִכי ִמן 
 כבר )זמן( שאני...  ַצאר ִלי 

 אני מקיא/ה  ַבאְסַתְפֵרע' 
 היה לך חום?  ַכאן ִעְנַדכ ַחّם? 

 יציאות  רּוג' ְח'
 יציאות  ַאְח'ַראג' 
 שלשול ִאְסַהאל 

 קל ַסְהל 
 עצירות  ִאְמַסאכ 

 תפס, אחז, עצר  ִמֵסכ
 שתן בֹול

 צריבה בשתן  ַחַרַקאן ִפי )א(ְלבֹול 
 צריבה בשתן  ַשֵפט ִפי )א(ְלבֹול 

 צרב, שרף  ַחַרק
 חריף  ִביְחֵרק

 היו לך ניתוחים בעבר?  ְלַמאִצ'י? ַכאן ִעְנַדכ ַעַמִלַיّאת ִפי )א(
 היית בעבר בבית חולים? ֻכְנת ַקְבל ִפי )א(ְלֻמְסַתְשַפא? 
 היו לך בעבר הריונות או לידות?  ַכאן ִפי ַקְבל ַחְמל ַאו ִוַלאֵדה? 

 ניתוח קיסרי  ַעַמִלֵיّה ַקְיַצִרֵיّה 
 אתה מעשן  ִבְתַדֵחّ'ן 

 ִפי )א(ְלֵבית  ִפי ַחַדא ַחַואֵליכ
 יש מישהו בסביבתך בבית שמעשן?  ִביַדֵחّ'ן? 

 אתה שותה אלכוהול?  ְבִתְשַרב ֻכחּול? 
 כמה אלכוהול אתה שותה בשבוע? ַקֵדّיש ֻכחּול ְבִתְשַרב ִב)א(ְלֻאְסבּוע? 

 נוסף, מיותר  ַזאֵאד
 תוספתן  ַזאִאֵדה

 דלקת ִאְלִתַהאב 
 דלקת חריפה  ִאְלִתַהאב ַחאדّ

 את צריכה לצום  ַלאֵזם ְתצּוִמי 

 ניתוח דחוף  ַעַמִלֵיّה ִג'ַראִחֵיّה ִמְסַתְעַג'ֵלה

 הרדמה מלאה ַתְח'ִדיר ַכאֵמל 

 תימשך כשעה ַרח ִתְסַתֵמّר ֵסאַעה ַתְקִריַבן

 סיבוכים  ַתְעִקיַדאת 

 בעיות )לעיתים משמש עבור "סיבוכים"  ַמַשאֵכל 
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 ניתוח לפרוסקופי  לפרוסקופיה  ַעַמִלֵיّה

 ניתוח לפרוסקופי  ַעַמִלֵיّה ַמְנַט'אִרֵיّה 

 ניתוח פתוח  ַעַמִלֵיّה ַמְפתּוַחה 
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 היית פעם אצל פסיכיאטר?   ַמַרّה ֻכְנת ִעְנד ַטִביב ַנְפִסי?  
 פסיכיאטר  ַטִביב ַנְפִסי 

 היית פעם בטיפול?  ֻכְנִתי ַמַרّה ְבִעַלאג' ַנְפִסי?  
 פסיכולוג  ֻמַעאֵלג' ַנְפִסי 

 מישהו מבני משפחתך  ַחַדא ִמן ֵעיְלַתכ 
 מצב רוח  ַמַזאג'

ִכיף ַמַזאַג'כ ִב)א(ְלַפְתַרה  
 איך מצב הרוח שלך בתקופה האחרונה?   )א(ְלַאִח'יֵרה?  

 אתה מרגיש שאתה...   ַחאֵסס ַחאַלכ ? 
 עצוב ַחִזין

 שמח ַפְרַחאן 
 מדוכא ֻמְכַתֵאב 

 כבר הרבה זמן אני מרגישה ככה  ִמן ַזַמאן ַחאֵסّה ֵהיכ 
 מחשבות אובססיביות  ַאְפַכאר ִוְסַואִסֵיّה 

 משהו השתנה במצב הרוח שלך?  ִפי ַתַע'יַֻّראת ְבַחאְלַתכ ִא)ל(ַנְّפִסֵיّה? 
ִבְתַנאִמי ַאַקّל ַאו ַאְכַתר ִמן  

 פחות או יותר מהרגיל? את ישנה   ִאְלַעאֵדה? 
ְבַתאְכִלי ַאַקّל ַאו ַאְכַתר ִמן  

 את אוכלת פחות או יותר מהרגיל?   ִאְלַעאֵדה? 
 אתה עושה דיאטה?   ַעאֵמל ִרִג'ים? 
 יש לך נדודי שינה?   ִעְנַדכ ַאַרק?  

 אתה חושב על המוות?  ִבְתַפֵכّר ִב)א(ְלמֹות? 
 חשבת לפגוע בעצמך, או מישהו אחר?   , ַאו ַחַדא ֵע'יַרכ?  ַפַכְרת ִתְאִזי ַחאַלכ

 באיזה אופן?   ְבַאיّ ַטִריַקה? 
 חשבת פעם להתאבד?   ַפַכְّרִתי ַמַרّה ִב)א(ְלִאְנִתַחאר? 

 ניסית פעם להתאבד?   ַחאַוְלִתי ַמַרّה ִתְנִתְחִרי? 
 אתה שומע קולות?  ְבִתְסַמע ַאְצַואת?  

 מהן הקולות שאת שומעת? ְלַאְצַואת ִאִלّי ְבִתְסַמִעיַהא?  שּו )א(
 של מי הקולות האלה?   ַלִמין ַהאי ִאְלַאְצַואת?  

ִבְתשּוף ַאְשַיא )אל(ّנאס ִאִלّי ַחַואֵליכ  
 ַמא ִב)י(שּופּוַהא?  

אתה רואה דברים שאנשים מסביבך לא  
 רואים?  

 איך הריכוז שלך?  ִכיף ַתְרִכיַזכ?  

 השתנה בתקופה האחרונה?   ְתַע'ַיّר ִפי )א(ְלַפְתַרה )א(ְלַאִח'יֵרה?  

 אתה מרגיש שאתה עייף?   ַחאֵסס ַחאַלכ ַתְעַבאן?  

 אין לך אנרגיות  ַמא ִעְנַדכ ַטאַקאת 
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ִעְנַדכ ֻשעּור ִב)אל(ַד'ְנב ֻתַג'אה ִאִשי  
 יש לך רגשות אשמה לגבי משהו מסוים?   ְמַעַיّן? 

 אתה נראה מודאג  ְמַבֵיّן ַעֵליכ ַקְלַקאן 

 האם אתה משתמש סמים?   ַהל ִתְתַעאַטא ֻמַח'ַדַّראת? 

 באיזה סוג אתה משתמש? מה למשל?   ַאיّ נֹוע ְבִתְתַעאַטא? ֵאיש ַמַת'ַלן? 

 חרונה השתמשת?  מתי פעם א ֵאיְמַתא ַאאֵח'ר ַמַרّה ְבִתְתַעאַטא? 

 אתה שותה אלכוהול?  ְבִתְשַרב ֻכחּול 

 איזה סוג אלכוהול?   ַאיّ נֹוע ֻכחּול?  


