
 1

        קבלת חולהקבלת חולהקבלת חולהקבלת חולה
  רٰי’ֵח�אח ִאלָٰס�ָ \א ָ�רָחַٰמ   בוקר טוב\שלו	 

  יר’ֵח�ל)א(�אַסַٰמ  בערב טו
�  ? ]סֶמ�ִٰא[� סַמٰש� ִא  ?מה שמ

�  ?]ֶת��[� ֱס	 ֵעילַתٰשו ִא  ?מה ש	 משפחת
  ?]נִתיִٰא[נֶת ٰי& ִאٰאר ִמִמ& ָד \  

�  ?]ִ�י�[� ٰ��ֱס	 )ٰש� ִא  ?מהו ש	 אבי

  ? ]ֶת��[� יַתִٰוַה 	             ק ָ̈ ָٰרש�       ?של�זהות מה מספר תעודת ה

�  ?�ַעַ�ٰת ַ-ס�,ְרָ��ִאל 	             ק ָ̈ ָٰרש�        ?מה מספר הדרכו& של

�  ?]נִתיִٰא[נֶת ٰת ח,ִלי	 ִא ��ַ�ַّי ٰ)?    לאיזו קופת חולי	 אתה משתיי
  ת ח,ִלי	ת ��ַ�ְר ַ�את� ַהדַלִٰמ& ָפ  את הכרטיס המגנטי בבקשה

   תְרָٰ�ס�,- ִאל\ הֶّי ִٰוַה�ִאל \   את הדרכו&\את תעודת זהות  \
  ?]א�ֶנהٰנִתי ַסִٰא[אֶ�& ٰנֶת ַסֵٰוי& ִא  ?איפה אתה גר
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  ? דאٰמָר /ّי)� נַדִٰע  ?הא	 אתה סובל ממחלות כלשה&
  ? דאٰמָר& /י ִמאִנٰתַעִ� \  

  לַّו ٰ& ) ִמדٰאמָר/נַד� ִٰעא& ַ�  ?הא	 סבלת בעבר ממחלות
                     ?)ִדיאָٰמ� ל� ִפי(  

  ?ٰתאַّיִלַמת ַעֱלٰעֶמ)ֱא(  ?עברת ניתוחי	
  ?יאִטٰ ָו\י אִלַٰע� ַّמٰט ַד’ְעָד  ? נמו�\יש ל� לח0 ד	 גבוה 

  ?לֶّו ٰתַ�ִ�א ַّמַٰל� ַע’ַגٰ��  ?	 כואב ל� בעת מת& שת&הא
   ?לٰ,��ל�יא& ִפָٰקַר ַחהיִפ  ?הא	 יש ל� צריבה בעת מת& שת&

      ?לֶّו ٰתַ�ִ�א ַّמָٰפט ַלٰ ָשّסִٰ�תֶח \    
  ?  לٰ,�� ל& ִאٰ ל,ש�  ?מה צבע השת&

  ?	ָזנָתٰמ2) ’גٰר�’ח� ֶל (’אגָٰר’חִא� לִא  ?הא	 היציאות סדירות
    ?)’גٰר�’ח�ֶל�(אז ָٰר��2ל�י ִפّٰ	 ַדהיִפ  ?הא	 יש ד	 ביציאה

  ?)’גٰר�’ח�2ֶל(אז ָٰר��2 לִא& ٰ, לש�  ?מה צבע היציאה
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        גופניתגופניתגופניתגופניתהוראות לבדיקה הוראות לבדיקה הוראות לבדיקה הוראות לבדיקה 

  	ֱסٰ’ִג�ל ַלסֱחٰל ָפעַמٰ	 ֶנאֶזַٰל  צרי� לעשות בדיקה גופנית
  יאִנٰסַמ’ ִגסֱחٰל ָפעַמٰ	 ֶנאֶזٰ ַל\  

�  � ַ�אְיָר& ָקא ִמַדַٰח� ַّדִ�  אתה רוצה שמישהו מקרובי
  ?סֱחָٰפ-ל-קֶתַٰו� מַ�ٰ’& ַג�י�    ? הבדיקהיהיה ליד� בזמ&  

  )א	ַנ(ד ַّדתַמ)ִא( ,חתַٰמ ַסוַל בַכְש, בבקשה

  ת’ֱחַת� ת� ַע\ דקעֹٰ א2\4 ֶّקַٰו \  על המיטה \שב  \ עמ,ד \
  )ֶלהַٰלא’ְג(אי ٰרַד��2ל�אָרٰ ָו\� אַٰנ ה2\ &,ה \   מאחורי הוילו&\ ש	 \ כא& \

 �   � טַנٰא ָ�ַלٰ ַע\� נַ�ٰ’א ַגַלٰ ַע\� ַרְהָדא ַלַٰע   על בטנ�\ על צד� \על גב
ְ�רֹ	   )לאד	 שוכב(הסתובב      יאִנַٰת�ִאת� נַ�ٰ’א ַגַלַٰעא2
  אַל� ִٰדיר ַח \ אַל�ٰ ַח4ّל2  )לאד	 עומד(הסתובב 

  �ָّרٰתָחִתא ַٰמ  אל תזוז
  ָס�  ٰי ָקִמ\ �זַתٰל�ע �רַפִٰא  ת�חולצ הר	 את
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  ٰ�אע	 ָט– (plague) ברֶד
  �ַמٰ ַס'רה ֶ�ַמٰ ַס– דג

  הֶנִّי ַע– דגימה
  ירִٰרק ָת– ח"דו

�ְלַק"ל! ִאّק ַٰו ַת\ הֶّי ٰלִ�ה ַקֶת�ٰ ַס– דו� לב  
�ٰ ָנ– דופקֱד  

  הדֶמָס –דחק נפשי 
  איִٰתְחַמ – )מסויימי�המנעות ממאכלי� (דיאטה 
�ٰי'ִג  ִר– )להרזיה( דיאטה  
  הֶי ִז'עٰ  ַתיִאٰאָّס'ִח + –דיאט� 

  > שטיפת כליות< אַלٰיל ִ�ִٰס'ַע –דיאליזה 
  הֶّי ִٰר ַזנָט– דיזנטריה

ִٰٰ+ִת� ִא– דיכאו�
ء

 �ִ+ ַ�\א
ءٰٰ

� ה אֶ
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   הֶّי ٰיִרַעה ש ֶיִעְוٰ +\ ייִרַٰעא� ש ٰרַיִש \ הֶّי ִٰוַמאת ַדٰיָרַע ש –� מיני
  רָّהָٰט מ – )circumsized(ל נימ,

  א�ٰדַר’ ַח\ר ّד ’ַח ַת\ל ّמ ַٰנ ַת– )paresthesia(נימ	ל 
  ֶפהָٰדא ָנ\ הֶפٰאז ָנ– ניקיו�

�אֶרָٰק .’אגַٰו ַז–רובי� נישואי ק  
  הֶّי ִٰלַמ ַע–ניתוח 

 �  א�ָٰמִס"סיר ִאִٰי’ע ַתתֶّי ִٰלַמַע –ניתוח החלפת מסת
  ٰחפת	 ַמ�ְל ַקתֶّי ִٰלַמַע –ניתוח לב פתוח 
 �  הָרְסָטٰ ַק–ניתוח מעקפי

  >ניתוח ייפוי< ילִٰמ’ג ַתתֶّי ִٰלַמַע – ניתוח פלסטי
 הֶّי ִٰריָס ֵקהֶّי ִٰלַמ ַע– ניתוח קיסרי

  ̈              ק̈  אָٰעמ  \ ז’אֶגٰ ַע\ 2ַّוַٰש מ –נכה 
  ז’ֱגٰ ַע\ י2ٰשִו ַת–נכות 
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   ראה תותב– פרוטזה
 א�ָٰס’חִא – פריו�

  )אלרגיה: ג�( הֶّי ٰאִסַّס ַח– )rash( פריחה
  	! דר’ע "ק ִאלٰ ִאנִזָלא\ ְס�ٰ ִד\ האיַחٰה ַזֶדַרٰ ַז– פריצת דיסקוס

  ע ֱל’ַח – )dislocation( פריקה
 �  ’ַג ّנ ַשַת :יחיד  אתٰ’ַג ّנ ַש ַת–פרכוסי

  תٰ	’רע� :יחיד ית ٰ’אִעַר ַ�–י� פרעוש
 >מנתח גופות <’ת’ַתٰ’ח ג ֶّרַٰשמ  – פתולוג

 >קרה מחלתימ< הֶّי ִٰדיִרה ָמאֶלַٰח – פתולוגיה

   ראה נר–פתילה 
  עֱ�ָٰד – צבוע

 �  אלٰטָפ."ל� ִאאָٰקָר ָי–צהבת ילודי
  א�ָٰקָר ָי\ יִרָפٰ ָס – צהבת
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