
Hebreu
1. Accueil ַהָגָעה www.tralelho.fr

Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
כדי לבצע את הרשומה הניהולית שלך וליצור את הקובץ שלך, תודה על הצגת:

Votre pièce d'identité ou votre passeport

תעודת הזהות שלך או דרכון

Votre carte Européenne de santé

כרטיס הבריאות האירופי שלך

Votre carte d'assurance privé

כרטיס הביטוח הפרטי שלך

Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge

עלויות הביקור שלך במיון יהיו על חשבונך

2. Votre attente ההמתנה שלך

En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.

בינתיים, נא לא לאכול, לשתות או לעשן.

Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui  vous donnera un antalgique.

אם הכאב שלך עולה, פנה לאחות שיכולה לתת לך משכך כאבים

לאחר שיא שלך נוצר, ללכת לשבת על הכיסאות האדומים מול האחיות, הם יתקשרו אליך ברגע התור שלך מגיע.

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous 
appeleront dès que votre tour viendra. 



3. Votre prise en charge avec l'IAO התמיכה שלך עם האחות

L'infirmier va vous poser un bracelet qui indique votre nom et votre prénom,
gardez le tout le temps de votre séjour aux urgences ou à l'hopital.

האחות תבקש ממך ללבוש צמיד המציין את שמך ואת שמך הפרטי, לשמור על כל הזמן של השהייה 
בחדר המיון או בבית החולים.

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de 
votre venue.

אתה תהיה יושב בחדר שקט, שבו תוכל להסביר לאחות את הסיבה לביקור שלך.

Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre 
dans le hall.

המשפחה שלך לא תוכל לבוא איתך לאזור הטיפול, הם יצטרכו לחכות במסדרון.

לאחר שאלה של האחות הביתה הם שאלו, היא תיקח אותך לאזור טיפול לחכות לרופא.

Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de 
soin pour attendre le médecin.

Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller 
avec une blouse de l'hopital.

כדי להקל על בדיקת הרופא, האחות עשויה לבקש מכם להתלבש בחולצה של בית החולים.



4. La consultation médicale הייעוץ הרפואי

Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
לאחר בדיקת דם, זה לוקח בערך 1:30 שעות כדי לקבל את התוצאה.

בהתאם למצב הבריאות שלך, הרופא יבקש לפעמים טיפול, כגון בדיקת דם, בחינות כגון רדיו או 
סורק, או עשויים לבקש לשמור אותך.

אם הרופא מבקש סריקה, יהיה לך את הסריקה ביום (או בלילה), אבל לפעמים יש הרבה סריקה 
נעשה באותו יום ואת ההמתנה יכולה להימשך כמה שעות.

אנו מבקשים מכם לא לאכול ולא לשתות עד שהרופא נתן לכם את רשותו, ולעתים מבקשים להישאר 
ריקים בבטן.

Nous vous demandons de ne pas manger ou boire tant que le médecin ne vous y a pas 
autorisé, certains examens demandant de rester à jeun.

Si le médecin demande un scanner, vous aurez l'examen dans la journée (ou la nuit),  mais 
il y a parfois beaucoup de scanner a réaliser dans la même journée et l'attente peut durer 
quelques heures.

Selon votre état de santé, le médecin demandera parfois des soins, comme une prise de 
sang, un examen comme une radio ou un scanner, ou pourra demander de vous garder en 
observation pour surveiller votre état de santé.

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour 
approfondir votre examen.

סטודנט לרפואה יבואו לבחון אותך ולשאול אותך שאלות נוספות כדי לקדם את הבדיקה שלך.


