أسئلة طوارئ اللغة األساسية
العربية

Arabic

امأل التايل (بواسطة املرىض):
رجاء اكتب امسك هنا.
رجاء اكتب عنوانك هنا.
رجاء اكتب معرك هنا.
رجاء اكتب امس ورمق هاتف
خشص ميكننا االتصال به.

أسئلة يطرحها مزودو الرعاية الصحية وجييب علهيا املرىض ب "نعم"
.1

هل تعاين من أي أمل؟

.3

هل تعاين من أمل دامئ؟

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

هل تعاين من أمل حا ّد؟
هل فقدت الويع؟

هل تعاين من ضيق النفس؟

هل تعاين من أي نزيف؟
هل تعاين من صداع؟

هل تعاين من أمل يف البطن؟
هل تعاين من أي إهسال؟

 .10هل تعاين من أي إمساك؟
 .11هل تقيأت؟

 .12هل سبق لك أن عانيت من ارتفاع ضغط الدم؟
 .13هل مت إجراء معلية جراحية لك عىل اإلطالق؟
 .14هل عانيت من مشكالت القلب عىل اإلطالق؟
 .15هل تعاين من السكري؟
 .16هل تعاين من الرصع؟
 .17هل تعاين من الربو؟

 .18هل تتناول أية أدوية؟

 .19هل لديك حساسية لألدوية؟
 .20هل تناولت أي دواء؟
 .21هل ِ
أنت حامل؟

أو "ال":

التفسريات (بواسطة مزودي الرعاية الصحية):

.1

سأقوم بفحصك.

.3

سأسمتع إىل صدرك.

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

سأقوم بقياس ضغط دمك.
سأقوم باختبار قلبك.

سأقوم بإعطائك حقنة.

سأكتب لك وصفة عالجية.

سأقوم بإحالتك إلجراء اختبار دم.

سأقوم بإحالتك إلجراء اختبار بول.

سأقوم بإحالتك إلجراء صورة بأشعة سينية.

 .10إنك حباجة إىل البقاء يف املستشىف.

األوامر (بواسطة مزودي الرعاية الصحية):
 .1افتح مفك و ُقل "آآآآآه".
.2

اخلع مالبسك من خرصك إىل األعىل.

.4

استليق عىل الرسير.

.3
.5
.6
.7
.8

اخلع مالبسك من خرصك إىل األسفل.
خذ نفس ا معيق ا واكمته لربهة.

تنفس بصورة طبيعية.
ال تألك أي يشء.

ال ترشب أي يشء.
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