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 קשר ראשוני

 sdrastvuyte שלום

 privet אהלן

 Kak tebia zavut? איך קוראים לך?

 בעיה עיקרית

שלום אנחנו ממגן דוד 
 ?אדום מה קרה

Zdrastvuyte, mi at 
magen david adom, 
shot sluchilas? 

 ?Shto balit מה כואב?

 ?Gde balit איפה כואב?

 Ya ne panemayu po אני לא מבין רוסית
ruskiy 

אני לא מבין רוסית כל כך 
 טוב אז תגיד בקצרה

Ia panimayu ploha 
paruski, skaji 
pakarotkamu 

 ?Pili vodku שתית וודקה?

 Pakaji mne gde תראה לי איפה

 תשובות נפוצות

 Tiajilo dishat קשה לנשום

)ראה רשימת  כואב
 איברים(

balit 
 

 tashnit בחילה

 Ya rval הקאתי

 Krujitsa galaba רחורתסח

 slabi חלש

 **Stuki serze דפיקות לב

 temperatura חום

 rana פצע

 Strelba \ vistrel יריות

 היסטוריה רפואית

תן לי בבקשה מכתבים 
 מבית החולים

Dayti pajalusta vipiski iz 
balnitsi 

 ?Skolko vam let בן כמה אתה?

האם אתה נוטל תרופות 
 כלשהן?

Vi birote kaki’inabut 
lekarstva? 

 Yest kaki’inebut סובל מאיזה שהן מחלות?
balesni? 

 תשובות נפוצות

 Tiajilo dishat / ploho קשיי נשימה
dishit 

 **Serze לב

 infart אוטם בשריר הלב

 insult שבץ מוחי

             sacharni diabet סוכרת

 לחץ דם
 )גבוה(
 )נמוך(

davleneia 
(visokaya) 
(nizkaye) 

 rak סרטן

 ניירת

תן לי בבקשה את תעודת 
 הזהות שלך

Day mne pajalusta tvoi  
paspart 

 אברי גוף

 **serze לב

 galava ראש

 Ruka/ruki יד/ידיים

 nogi רגליים

 gruid חזה

 **Zibot בטן

 spina גב

 glaza עיניים

 rot פה

 Lohki-i ריאות

 זמנים

 Desat minut דקות 01

 Dvetsat minut דקות 01

 Pol chasa חצי שעה

 chas שעה

 Dva chasa שעתיים

 utram בבוקר

 vecheram בערב

 nochiu בלילה

 Neskalka dney מספר ימים

 nidiela שבוע

 מספרים/כמויות

0 adin 

0 dva 

3 tri 

4 chetiri 

5 piat 

 mnoga הרבה

 Ochin mnoga הרבה מאוד

 ?Skolka raz ה פעמים?כמ

 הנחיות

 Ruki na jivot ידיים על הבטן

 Iditi suda בוא לכאן

 uspakoitis תרגע

 Vazmite glubokaye קח נשימה עמוקה
dihaniye 

 Atkroite glaza תפתח עיניים

 מקומות

 dom בית

 balnitsa בית חולים

האם אתה רוצה 
להתפנות לבית 

 החולים?

Hatiti yehat v-balnitsu? 

 וקישור נימוסמילות 

 pajalusta בבקשה

 spasiba תודה

 Da כן

 net לא

 Ya ne ponal vas לא הבנתי אותך

 Pajalusta skaji yesho raz תגיד שוב בבקשה
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