
 أعدها الصليب األحمر البريطاني وتم تكييفها مع الظروف الدنمركية

 من قبل العيادة الطبية للمهاجرين التابعة للمستشفى الجامعي في أودنسى               
 

 ARABISK                                                                                    العربية
 1 ال      ال أعرف       ال أفهم     نعم      1

 2 ما إسمك؟    هل بإمكانك أن تكتب بالدنماركٌة؟ 2

 3 الشهر والسنة؟ –متى ُولِدت  3

 4 من أٌن أنت؟ 4

 5 متى جئت إلى الدنمرك؟ 5

 6 .³رقم جوالك.  ²رقم هاتفك المنزلً.  ¹الرجاء كتابة عنوانك 6

 7 هاتف أو عنوان شخٍص ما ، ٌجب علٌنا االتصال به؟هل ٌمكنك أن تعطٌنا اسم ورقم  7

 8 .  ²ممرضة.      ¹سٌفحصك قرٌباً      طبٌب 8

 9 (ٌرجى اإلشارة إلى التارٌخ والوقت باستعمال التقوٌم والساعة)هل تعرضت لحادث؟        ومتى؟  9

 10 ة وعٌك؟/هل كنت فاقداً  10

 11 (والوقت باستعمال التقوٌم والساعةٌرجى اإلشارة إلى التارٌخ )متى مرضت؟  11

 متى بدأ الوجع؟ .             هل لدٌك أوجاع؟             أشر إلى مكان هذه األوجاع 12

 (ٌرجى اإلشارة إلى التارٌخ والوقت باستعمال التقوٌم والساعة)

12 

 تشعرٌن به؟/ما درجة األلم الذي تشعر 13

 (آالم حادة) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1( ال ٌوجد ألم)

13 

 14 هل األوجاع مستمرة؟    أم هً تأتً وتختفً؟ 14

 15 .هل لدٌك نزٌف؟    أشر إلى مكان النزٌف 15

 هل لدٌك سعال؟    هل السعال ٌخرج معه شًء؟    ما لون الشًء الذي ٌخرج معه؟ 16

 أبٌض؟   أخضر ضارب للصفرة؟   أحمر؟   بنً؟

16 

 17 هل لدٌك ضٌق فً النفس؟ 17

 18 هل تقٌأت؟   هل تقٌأت دماً؟ 18

 19 هل لدٌك حمى؟ 19

 20 هل لدٌك إسهال؟ 20

 21 هل لدٌك إمساك؟ 21

 22 هل كان البراز لدٌك أسود اللون؟ 22

 23 هل ٌتورم كاحلك؟ 23

 24 هل نقص وزنك؟ 24

 25 ؟المش4ً   ؟البلع³  ؟السمع²  ؟البصر¹هل لدٌك مشاكل فً     25

 26 .أُجِرٌت لك فً أي وقت مضى عملٌة جراحٌة؟ أشر إلى موضع العملٌةهل  26

 (ٌرجى اإلشارة إلى التارٌخ باستعمال التقوٌم)متى بدأت دورتك الشهرٌة األخٌرة؟  27

 هل أنت حامل؟   كم شهر انقضى منذ بداٌة الحمل؟   

27 



ٌُحَتَمل أن تكونً حامالً؟   هل باإلمكان أن نجري اختباراً   للحمل؟هل 

 28 هل باإلمكان أن نجري اختباراً لإلٌدز؟ 28

 29 تدخنً؟   كم سٌجارة فً الٌوم؟/هل تدخن 29

 30 ؟مرض مزمن4   الربو؟³  الصرع؟²  مرض السكري؟¹   هل لدٌك 30

 تشنجات قلبٌة؟ ²مشاكل فً القلب؟  ¹هل كان لدٌك فً أي وقت مضى    31

 ؟نوبة قلبٌةجلطة أو 4ضغط الدم العالً؟   ³
 التهاب الكبد؟7   الٌرقان؟ 6  ؟نزٌف فً الدماغ5

31 

 32 هل لدٌك حساسٌة ضد أدوٌة معٌنة؟   البنسلٌن؟   األسبٌرٌن؟   أدوٌة أخرى؟ 32

 هل تتناول أدوٌة اآلن؟   هل معك اآلن شًء منها؟ 33

 هل تتناول أٌة أدوٌة أخرى أو أٌة مستحضرات طبٌة طبٌعٌة ؟

33 

 34 تناولت؟ كم حبة 34

 35 كمٌة كبٌرة منها؟/هل تناولت أقراصاً أو مواداً أخرى؟   هل ٌمكن أن تكون قد تناولت الكثٌر منها 35

 36 التٌاتنوس؟/هل تلقحت ضد الكزاز 36

 37 التٌاتنوس؟/متى تلقحت أخٌراً ضد الكزاز 37

 38 ومتى؟هل كنت خارج حدود الدنمارك فً اآلونة األخٌرة؟   فً أي بلد؟    38

 طبٌب إسعافات طارئة4   خبٌر إسعافات أولٌة³  .طبٌب²  .ممرضة¹    :أنا 39
 مساعد صحً اجتماعً 6عامل اجتماعً  5

39 

   .رجل¹هل بإمكانً أن أفحصك؟   هل لدٌك أي مانع من أن ٌتم فحصك من قبل   40

    .امرأة²

40 

 41 .آسف ، لكن ما سأقوم به قد ٌسبب لك بعض األلم 41

 42 .ال بد لً من قٌاس ضغط الدم لدٌك 42

 43 .ال بد لً من االستماع إلى صدرك 43

 44 .ال بد لً من فحص قلبك 44

 45 .ال بد لً من أن أتحسس بطنك 45

 46 .إننً مضطر لفحصك داخلٌاً  46

 47 .إننً مضطر إلعطائك حقنة 47

 48 . إننً مضطر إلدخال هذا األنبوب 48

 49 .من أخذ عٌنة دمال بد لً  49

 50 . إننً مضطر إلرسالك إلى أسفل لألشعة السٌنٌة 50

 51 .إننً مضطر إلى تخدٌرك فً المنطقة التً ٌجب تقطٌبها 51

الغرز فً هذا /ٌجب أن تذهب إلى طبٌبك إلزالة القطب.   إننً مضطر إلى تقطٌب بعض الغرز 52

 (.استعمل التقوٌم فً اإلشارة إلٌه)الٌوم 

52 

 .المعصم4   .الذراع³  .الكاحل²  .الساق¹    :شرخ فً/لدٌك كسر 53
 الكتف5

53 

 54 .معصمك4   .ذراعك³  .كاحلك²  .ساقك¹    :جبس على/تحتاج إلى جبٌرة 54



ٌَّن علٌك إبقاء هذه  55 استعمل التقوٌم فً اإلشارة )فً مكانها حتى هذا التارٌخ ( ٌرجى اإلشارة)ٌتع

 (.إلٌه

55 

استعمل التقوٌم فً اإلشارة للٌوم )أن تذهب فً هذا الٌوم إلى طبٌبك لٌقوم بإزالة الجبس  ٌنبغً 56

 (.المعنً

56 

 57 .الرجاء التبول فً هذه الحاوٌة 57

 58 .ال تشرب أو تأكل أي شًء 58

 59 .ٌمكنك النهوض اآلن 59

 60 .شاغر فً عنبر المرضى الرجاء االنتظار إلى أن ٌتوفر سرٌر. إنك مضطر للبقاء فً المستشفى 60

 61 .ال داعً للقلق. سٌكون كل شًء على ما ٌرام 61

 62 هل أطلب لك سٌارة أجرة؟ 62

 63 .استخدم هذه إذا كنت بحاجة إلى مساعدة 63

 64 .ٌمكنك أن تعود للبٌت اآلن.   تفضل معً ، سنذهب فً هذا االتجاه.   الرجاء االنتظار 64

 65 .ثانًٌة إذا حصلت معك مشكالت أخرىٌمكنك العودة  65

 66 .ٌجب أن تتصل بطبٌبك العائلً أو الطبٌب المناوب ، إذا تعرضت لمشكالت أخرى 66

  .تورم²  .احمرار¹:   ٌجب أن تتصل بطبٌبك العائلً إذا أُصبت بما ٌلً 67

 حمى4   تقٌحات³

67 

 68 .دعنً أكرر الشرح ثانٌةً  68

 

 أسئلة من المريض

 69 .ساعات 3مدة تصل إلى .  مدة تصل إلى ساعتٌن.   كم سٌطول انتظاري؟  مدة تصل إلى الساعة 69

ًَّ باسمً؟ 70 ٌُناَدى عل  70 هل س

 71 .صدٌقً/أٌن ٌوجد هاتف؟   أرغب فً االتصال بأسرتً 71

 72 .هل ٌمكنك أن تطلب سٌارة أجرة تعٌدنً إلى البٌت 72

 73 هل ستتحسن حالتً ثانًٌة؟ 73

 
 


