
 مصطلحات الخدمات الطبية 

 amnesia  الذاكرة فقد

 anaesthetic  بنج

 anaemia  الدم فقر

 anoxia  األكسجين َعَوز

 anuria  ُزرام

 apathy  خمول

 aphasia  ُحْبسة

 apnoea  النفس انقطاع

 appendiectomy  الدودية الزائدة استئصال

 asthenia  َوهن

 atrophy  ُضمور

 autopsy  الجثة تشريح

 bacteriology  البكتيريا علم

 biology  األحياء علم

 blood  دم

 bony tissue  َعظمي   َنسيج

 cardiology  القلب أمراض علم

 circulatory system  الدم دوران ِجهاز

 cytology  الخلية علم

 dehydration  جفاف

 dentistry  األسنان ِطب  

 digestive system  الهضمي الجهاز

 dispensary  صيدلية

 embryology  األجنة علم

 endocrinology  الُصم الُغدد ِعلم

 excision  استئصال

 fistula  ناصور

 gynaecology  النِساء أمراض ِعلم

 haemoglobin  الدم ِخضاب

 haematology  ال دم ِعلم

 hernia  فتق

 histology  األنسجة علم



 internal medicine  الَباِطني  الطِّب

 laparatomy  البطن  شق

 mastectomy  الثدي استئصال

 medical company  طبية سرية

 medical record  ِطبِّي َملف

 meningitis  السحايا التهاب

 muscular tissue  عضلي نسيج

 nephrology  الُكلى علم

 nervous tissue  عصبي نسيج

 nurse  ممرض

 obesity  سمانة

 occupational therapy  الِمْهنية المعالجة دائرة
department 

 operation  عملية

 operation index  العمليات فهرس

 operating theatre  عمليات غرفة

 operative report  العمليات تقرير

 osteitis  العظم التهاب

 outpatient clinics  خارجية عيادات

 paediatric medicine  األطفال  طب

 patient  مريض

 pharmacist  صيدلي

 pneumonectomy  الرئة استئصال

 physician  طبيب

 psychiatry  نفسي طب

 recovery unit  اإلنعاش وحدة

 rehabilitation  التأهيل إعادة

 reproductive system  تناسلي جهاز

 royal medical services  الملكية الطبية الخدمات

 skeletal system  العظمي الهيكل جهاز

 syncope  إغماء

 technician  فني

 tonsillectomy  اللوزتين استئصال

 tonsillitis  اللوزتين التهاب



 urology  البولية المسالك علم

 ward  جناح

 x - rays  سينية أشعة

 ambulance exchange point  اإلسعاف سيارات تبديل نقطة

 atropine auto-injector  الحقن ذاتي أتروبين

 battle stress  المعركة إجهاد

 battalion aid post  الكتيبة إسعاف موقع

 bone cement  العظم اسمنت

 bone wax  العظم شمع

 catheters  قسطرة

 classification  تصنيف

 collapsible table  تطوى طاولة

 collection point  االصابات تجميع نقطة

 collapsible re-supply box  يطوى تزويد صندوق

 combat stress  القتال إجهاد

 company aid post  السرية  إسعاف موقع

 disposable  ُمستهلك

 dressing  ضماد

 dressing station  تضميد محطة

 evacuation  إخالء

 field operating table  )ميدانية( جراحية عمليات طاولة

 field suction machine  ميدانية مص   آلة

 first aid  أولي  إسعاف

 first aid kit  أولي  إسعاف حقيبة

 gloves  جراحية  كفوف

 heat stroke  حر ضربة

 intra-venous infusion  بالوريد محاليل حقن

 medical skills  طبية  مهارات

 medical support group  طبي إسناد جماعة

 medical supplies  طبية إمدادات

 major treatment  كبرى معالجة

 minor treatment  صغرى معالجة

 morbidity  وبالة



 mortality rate  الوفيات معدل

 multifilament wire  الفتائل متعدد سلك

 reception  استقبال

 self and buddy help  وتبادلي ذاتي  إسعاف

 shelter  مأوى

 sitting patient  جالسا   ُيخلى  مريض

 splint  جبيرة

 stretcher  نقالة

 stretcher patient  بنقالة يخلى  مريض

 sterilizer field pattern ميدانية ُمَعقِّمة

 sun stroke  شمس ضربة

 surgical team  جراحي فريق

 sutures  ُغَرز

 tactical skills  تعبوية  مهارات

 thoracic catheter  صدرية قسطرة

 triage  أولوية  تصنيف

 triangular bandage  مثلث رباط

 


