
 

 

 

Dialog zwischen Arzt/Ärztin-Patient/Patientin 

Fragen-Antwort-Katalog in arabischer Sprache 

  حوار بين الطبيب / الطبيب والمريض / المريضة
 األسئلة واإلجابة مصورة في ألمانيا، السوري والناطقة باللغة الفارسية األفغانية

 
 :أوال محادثة مع موظف االستقبال 
  العالمة -يوم جيد،  

 :أود أن تحديد موعد إلجراء الفحص  .1
ما ھو اسمك؟ ھل سبق لك ھنا في الممارسة العملية؟ لديھم بطاقات صحية أو المساعدات الصحية مشروع القانون   .1.1

 فيتا او كرايس؟
  ___. ليس لدي بطاقة طبية -أ. لدي بطاقة طبية. ومن ھنا.   .1.2

1.2.b                                                                        
 .ليس لدي أي مشروع قانون فائدة طبية -لدي مشروع قانون فائدة طبية. ومن ھنا.    

الوظيفة  / فوائد االستالم تحت طالبي اللجوء قانون الفوائد؟ الحصول على استحقاقات بموجب القانون االجتماعي الثاني  .2
 مركز بودينغن؟ ھل أنت موظف؟

 .نعم، أنا الحصول على فوائد من فريدبرغ. نعم، أنا الحصول على فوائد من مركز التوظيف في بودينغن  .2.1
 .لحظة، سأتصل فيتا او كرايس وأسأل عن مشروع قانون المساعدات الطبية  .3

ل على مشروع قانون المساعدات الطبية خالل قيتا او كرايس ال، لم أكن ندعو لكم. يجب عليك تقديم طلب للحصو  .3.1
 .طبيب فحص. ليس قبل ذلك -وتجلب لنا. ثم الطبيب 

 الصباح أو بعد الظھر؟ -جيد. يتم توضيح ھذا. عندما يكون لديك الوقت   .4
 ____فمن الصباح أفضل ___ / ھو أفضل في المساء  .4.1
 ھنا، من فضلك، قائمتك -_______: أنا أكتب لكم على يرجى تأتي يوم ______، الوقت: __  .4.2

 .شكرا لك. إلى اللقاء 
 :الجلسة الثانية مع / * من األطباء في 
 .يوم جيد -يوم جيد  
 ماذا يمكنني أن أفعل لك؟ ما ھي األعراض التي لديك؟ 
 سھل______، وسيلة_______، من الصعب   . لدي االنزعاج / األلم.1الثاني  
 _____الغالب خالل النھار ____ مساء____ أساسا في حركةفي  

II.2.0.                                                                       
 ______ھل لديك حمى؟ _______________، نعم: ___، ال_____، وأنا ال اعلم  .1
  ____ھل لديك ميزان حرارة؟  .2
  _________ال_____، وأنا ال اعلم  ط الدم؟ نعم__ھل لديك ارتفاع في ضغ  .3
 يمكن جيد____، قليل_____، في كثير من األحيان حتى في النوم _____؟  .4

  ____. احيانا____، واحد أو مرتان_____، تقريبا أبدا على5الليل  
  __ن من قبلھل تشعر في كثير من األحيان منھكة / مات / نعم______ متعب، في كثير من األحيا  .6

  ال____ في المنزل 
 _______ھل تعاني من الحساسية؟ نعم____،ال_____، وأنا ال اعلم  .7
 __________، وأنا ال اعلم______________ :الحساسية لماذا؟ فمن المعروف  .8
ن باللغة األلمانية، ھل لديك الربو؟ ____________ عندما ألول مرة؟ __________ (يرجى تحديد السنة تقريبي إن أمك  .9

 وإال باللغة الفارسية أو السورية)
  ____________ھل لديك مرض السكري؟  .10
  _______ھل لديك المالريا؟  .11
 ھل تشعر بالبرد بسرعة، وغالبا ما؟  .12
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  ____ھل تم تطعيم؟ _______ ضد ما يتم تلقيح لك؟ _________، ال أعرف  .13
وأغرقت لك _______، حنيت____ مع القدم، وقد ضرب شخص ما؟ ____تكون تشغيل ضد كائن ھل لديك حادث____،   .14

  ____________(على سبيل المثال، الزنانير نافذة، باب مجلس الوزراء)؟
  __________ھل أنت مصاب الحرب؟  .15
  _________ھل أكلت شيئا المدلل؟  .16
  ___________، لقد قطعت نفسك عن طريق الخطأ؟ھل ابتلع شيء عن طريق الخطأ؟ _________  .17
  ___________ھل تم حرق / المبسترة؟  .18
 ______ما ھي األلم: _______، وأشار / متوھج ______، رطب______، وخز_____ دائما  .19
 ._____بالنسبة للنساء: األعراض المھبلية (على سبيل المثال، الجفاف)،نعم_____، ال  .20

 ،______سة_____، نعم____، الالم المقد 
  الفترة: عادي_____، وعدم انتظام _______ سھلة_____ أو قوية   
 _____نزيف________ عرق، نعم_______،ال______، الرحم تورم، نعم_____،ال    

 ____ھل أنت حامل؟ نعم_____، ال  .21
_____، ال_____، االنتصاب الطبيعي نعم____، لت_____، نعم  في الذكور: تبول مؤلم، نعم____، ال____، الجماع ممكن  .22

 :ll.2.l     شكاوى من قبل                                 تضخم في البروستاتا نعم_____، ال__
 ______ھل سبق لك أن تعرض للتعذيب؟ نعم_______ال  .23
  ______جروح الحرب؟  24
 ______اصابات حادث  .25

   
: II.2.II.                                            الشكاوى بالتفصيل 

  _________اوجاع الراس _____ في المعابد نھاية _____عند _____ األعلى / العقل  26
 التھاب الحلق: ____افقيا_____ الجبھة  .27

 _______الوراء، تحت_____ وسط ______، فوق  ______ .28
 _____؟ نعم_____، لتوجع األذن  29
 _________األيدي ________، اذرع_________، الكتف  30
  _____مكسور____، خلع______، نتوق االلم_____، مشاكل في المفاصل؟  31
  ____________بشرة_____: أين؟  .32
  _________ھل مثل تنميل___________، فمن خدر؟ ___________، والحكة، وعندما يحك خاصة؟  .33
ھل ھناك طفح جلدي مع المحملة؟ _______، ھناك الطفح الجلدي مثل البثور التي حكة؟ _______، ھل يشعر جميع   .34

 ____أنحاء جلدك الطبيعي، نعم______، ال_____ ال حيث
 _________البطن العلوي________،ضلوع  .35
 _____اوجاع قلب____، الخفقان_____، تعثر القلب  .36
، سعال_____ منذ متى؟ ______، المخاط الكثير   القصبات الھوائية / الرئة / عام____ الجھاز التنفسي في جھد____  .37

  _________في الحلق؟
  ___________كبد______، نكد_______، معدة_______ الكلى؟  .38
 القيء؟ ____________، منذ متى؟ھل أنت مريض؟ ________، ھل لديك أو كان منك، الى_______، غالبا______   .39

_________ 
  _______امعاء_________، اسھال________،امساك_______، منذ متى؟  .40
  _____مثانة___، غالبا ما تحتاج إلى التبول؟ _____، أن يكون ھذا األلم داخل أو حول الحالب؟  .41
  __________الحوض والوركين  .42
  ___________ والركبة / كال ركبة______، أقل الفخذ / العجلالساقين: فخد_________  .43
 الحوض / الساقين: مكسورة____خلع______،نتوق االلم_____، مشاكل في المفاصل _____؟  .44
  _____ھل تعاني من تشنجات العضالت؟  .45
  _______الساقين سمك في الكاحل؟ نعم______،ال_____ التواء في الكاحل؟  .46

 ___:خلع 47.
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 _______قدم على رأس: __________، __________ باطن، كعب / كال كعب________، اصابع القدم  .48
. ھل لديك في البكاء في كثير من األحيان ________ القدح / أنت العذاب الصور ____، _____ ضجيج القنابل 49؟  

 ______تون: ____ _____ يوم ، مساءوالطلقات، فرقعة، القتلى / أجزاء الجسم _______، عندما يأ
  _________ھل أنت (جدا) العصبي؟ ____، أنت ينزعج بسھولة على___________، لديك القلق  .50
 ھل لديك مشكلة في تذكر _____ ننسى مرة أخرى ما سمعت ____ أو قد رأيت______ شيء؟  .51
 ________تعلم سعل______ أو باألحرى صعب  .52
دوخة في الرأس ______ ______ في جميع أنحاء الجسم، في حين االستيقاظ_____، عندما تحول في  ھل لديك  .53
 _________سرير
  _____صلب .54

 يشعر جسديا أو خطوة جيدة بدال 
   

:III.                                                             المختبرات 
نحن نريد لخلق صغيرة____، _______عد الدم كبيرة. يرجى اتباع لي، والجلوس وجعل  نحن اآلن بحاجة إلى سحب الدم.  .1

 .ذراعك بحرية. ھذا ھو القليل من وخز. انھا انتھت تقريبا
أن  دون -اذھب إلى الموعد التالي، يرجى إحضار البول في الصباح. البول الصباح، صباح اليوم بعض من البول األول   .2

 .ملء الحاويات. الزميل يمنحك كوب صغير من البالستيك. وجلب مليئة مرة أخرى -بل بعد الحصول على يذھب إلى الحمام ق
 .يعطي الجبھة زميل لك ايضا اإلحالة إلى طبيب مختص  .3

   
  ______________أوه، من فضلك، ھل يمكن االتصال مع / متخصص وتحديد موعد للي؟  .4
 _____أن أفعل بكل سرور  .5

 أو 
 ال، لذلك ليس لدي وقت اآلن. طرح / ن من المتطوعين لمساعدة________ لك .6 
   

:IIII.                                                       دراسات أخرى 
A. ECG.  ھذا ھو تحليل ضربات القلب 

B.  منذ فترة طويلةEGK:   ساعة لقياس ضربات القلب 24استخدام جھاز صغير لمدة 
C.  لموجات فوق الصوتية: وسائل لجعل بمساعدة الموجات الصوتية داخل الفضاء شجرة مرئيةا 

   
D: CT =  التصوير المقطعي. __ 

E.  التصوير بالرنين المغناطيسي = التصوير بالرن المغناطيسي: ____ 
   

F: PET =  البوزيترون الطبقي النبعاثات: ____ 
   

G.  فحوص القلب_____ 
   

H.   على سبيل المثال، تخطيط السمع -السمع فحص_______  
I.  فحص العين_______  
   

J.  نظام الھيكل العظمي العظام 
   

K.  انعكاس الجھاز الھضمي 
   

L. انعكاس المثانText :    

   


