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این لغتنامه دربرگیرند ْه لغات مشكل است كه با فهمیدن آنها درك مطالب كتاب آسانتر میشود .بعضی ازین كلمات را در فصل های
كتاب تشریح داده ایم .این لست به اساس حروف الفبای انگلیسی ترتیب شده است.
A
Allergic Shock, allergic reaction, allergy
(Abdomenشكم(  :قسمتی ازبدن كه شامل معدده گگدر
امعأ و اعضای تناسلی میشود.

(حساسددیت عكدددم العمدددل حساسددیتی وشددداك الرژیددد .:
عدیددم كلینیك دی (ماننددد خددارط عطسدده لددت یددا بصددارات
گلددددی نفدددم تنگدددی و شددداك در اخدددر خدددوردن زرق و
تماس بدا مدواد مصصدوو بوگدود می.یدد .شداك الرژید ید
عكم العمل حساسیتی شدید است.

 ( Abortionسدد)  :زمانیكدده ی د خددانم عملددی را گهددت
خاتمه دادن به حاملگی انجام میدهد.

( Anemiaكمصدددونی  :مرضدددی اسدددت كددده در آن تعدددداد
كریدددوات سدددر خدددون حجدددم كریدددوات سدددر یدددا م)ددددار
هیموگلوبین كاهش می یابد .این حالت بعد از ضدیا خدون
یا تصریب بدون معاوض كریوات سر واقع میشود.

(Abuseسوء رفتار یا سوء استفاده  :زمانیكه ی شدص
ب ده بدددن شددص دیگددری یدددمه مددی رسدداند ( physical
 abuseشصصدددی را تدددوهین مدددی كندددد ( emotional
 abuseیددا او را وادار بدده داشددتن م)اربددت گنسددی میكنددد
(. sexual abuse

( Anesthesiaبیهوشی بی حسی عدم احساس درد :

( Abnormal bleedingخدددونری ی غیدددر نارمدددل :
خددونری ی ایكدده از خددونری ی نارمددل وبیعددی و متوس د
فرق دارد.

( Abcessآبسددده  :یددد كتلددد برگسدددته سدددر و دردنددداك
گلدی كه مملو از چرك میباشد .مثل ( Boilدمل

 ( Accessدسترسی داشتن به خدمات ید ی(  :موقعیكده
خدددمات ی د ی در دسددترس باشددد و خددانم لددوآ آزادی و
وقت استفاده از آن را داشته باشد

بیهوشی عمومی برای خدواب رفدتن مریضدان كده عملیدات
گراحددددی دزم دارنددددد داده میشددددود .تددددا مددددری درد را
احساس نكند.
انستی ی موضعی یا بدی حسدی موضدعی ایكده بدا زرق دوا
به ی ناحیه از بدن م دود شده باشد.
( Antacidانتددی اسددید  :دوایددی اسددت كدده بددرای كنتددروآ
اسید معده و تصریشات آن استفاده می شدودHeartburn( .
را ببینید .

( Acuteحاد  :زمانیكه ی واقعه به یدورت آندی بوگدود
آمده دوام كوتاه داشته و اكثرا وخیم میباشدد .مدثد درد حداد
یا انتان حاد( .با حالت  chronicم)ایسه كنید

 :Antibioticدواهددایی انددد كدده بددرای م)ابلدده بددا انتددان و
باكتری استفاده می شوند.

( Addictionاعتیاد  :زمانیكه وگود ی ضدرورت قدوی
به الكوآ یا دیگر مواد مصدر احساس مینماید.

( Anusم)عد  :سوراخی كه از آنجا مدواد غایطده از بددن
تصلیه میشود.

( Afterbirthهمراه  :لدسنتا را ببینید.

 ( Anxietyاضطراب  :احساس لریشانی و عصبانیت.

( AIDSسددندروم كسدبی عدددم كفاید معافیددت  :ید مددر
م)ددداربتی اسدددت كددده توسددد ویدددروس  HIVبوگدددود می.یدددد.
سیستم معافیتی شصصی كده ایددز دارد ( بده م)ایسد ْه كسدیكه
تنهدا  HIVدارد آن)دددر ضدعیی میشددود كدده تدوان م)ابلدده بددا
انتانات و امرا معموآ را از دست میدهد.

( Appendicitisالندیسیت  :التهاب الندكم
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( Appendixاپندکس) :ی خریطد انگشدت مانندد كده بده
رودۀ كدن ویل است.
( Areolaهالۀ پستان) :سداحه تارید و برگسدت اودراف
نوك لستانها.
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( Arteryشریان  :ساختمان های تیوب مانند كه خدون را
از قلب به اعضدأ انت)داآ میدهندد .شدریان هدا دارای نبضدان
انددد .وریددد هددا خددونرا از اعضددأ بدده قلددب انت)دداآ مددی دهنددد
.دارای نبضان نمی باشند.
( Arthritisالتهاب مفصل) :درد و تورم مفایل
( Asthmaاستما) :ی مریضی شش ها كه سبب حمدت
نفم تنگی میشود و تنفم مری معمود در اخندای خدار
شدن یدا دار میباشد.
B
( Bacteriaبکترررها هرررا) :میكروبهاییكددده سدددبب امدددرا
مصتلددی انتددانی میشددوند .بدداكتری هددا بسددیار كوچ د بددوده و
بدون مایكروسكوپ دیدن آنها ناممكن است.
( Bacterial Vaginosisالتهداب بكتریددایی مهبدل  :ید
انتان مهبلی كه توس باكتری به وگود می.ید.
(Bag of Waterخریط آب  :خریطده ایكده داخدل رحدم
بوده و گنین در آن قدرار دارد .زمانیكده ایدن خریطده لداره
شده و مایع آن آزاد شود بدان معنا است كه لروسد وددت
شرو شده است.
( Ballsخصددیه هددا  :قسددمتی از اعضددای تناسددلی خددارگی
مردانه که خصیه گفته میشود.
( Barrier methodروط های مانعوی
روط های تنظیم خانواده كه مانع یكجا شدن سپرم و تصمه
میشوند .و به این وسیله از حاملگی گلوگیری میكنند.
(Bartholin glandغدوات بارتولین :
غدوات كوچكی كه در دوورف دهان مهبل قدرار دارندد و
مایع ایرا افراز می كنند كه مهبل را مرووب نگهمیدارد.
( Benefitم یت  :خوبی یا م ایای بعضی چی ها.
( Bileیفرا  :مایعی كه در كیسده یدفرا موگدود اسدت و
در هضم غذا های چرب كم میكند.
 :Bilharziaی انتانیست كه از سبب داخل ید شددن ید
نو كرم در گریان خون بوگود می.ید.
( Biopsyبیولسی  :گدرفتن ید لارچد ْه نسدجی یدا مدایع از
م لی در داخل یا خار عضویت برای دریافدت تشدصی
امرا .
( Birth canalكاناآ وددی مهبل را ببینید.
( Birth controlكنتدروآ حدداملگی  :تنظددیم خددانواده را
ببینید.
 ( Birth control pillsتابلیددت هددای کنتددروآ کنندددۀ
حاملگی  :ی روط هورمونی تنظیم خانواده
( Birth defectsسددددوء تشددددكدت وددی  :مشددددكدت
دمدداغی و گسددمی كدده وفددل در وقددت تولددد دارد مددثد لددب
چاك كام چاك انگشت اضافی.
( Birth spacingفایدددله دادن بدددین وددت هدددا  :بدددا
استفاده از روط های تنظیم خانواده فایدله دادن بدین تولدد
اوفاآ.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

( Blackoutsزایددل شدددن ل ظدده بدده ل ظدده هوشددیاری :
زمانیكه در اخر اسدتفادۀ بدیش از حدد الكدوآ و مدواد مصددره
وقتی فرد بیدار شود نمیداند که چه واقع شده است.
( Bladderمثانه  :خریطه ایكه داخل بطن موقعیدت دارد
و ادرار را ذخیره میكند .موقعیكده مثانده لدر شدود حجدم آن
ب رگتر میشود.
 ( Blood clotsعل)ات خون  :كتدت نرم سر تیره و
گددار كه مشابه به گگر معلوم میشوند.
( Blood Pressureفشار خون  :فشاری كه خون بادی
اوعیه (شریان و ورید وارد مدی كندد .فشدار خدون نظربده
سن و وضع ی ی شص متفاوت است.
( Blood Transfusionتطبیدق خدون و م تویدات آن :
زمانیكدده خددون از ی د شددص بدده شددص دیگددری گهددت
اعددادۀ حجددم خددون ضددایع شددده از وریددق و ریدددی تطبیددق
میشود.
( Blurred eyesightخیره گی رویت
موقعیكه شص اشیأ رابه درستی دیده نمی تواند.
 : (intestines) Bowelsروده های یا امعأ
 (Brand nameاسم تجارتی
اسددم دوا كدده توس د كمپنددی تولیددد كننددده بددادی آن گذاشددته
میشود (با اسم  Genericم)ایسه كنید
( Breast examمعاین لسدتانها  :بررسدی لسدتانها بدرای
دریافت كتدت كه ممکن عدم سروان باشند.
()mastitis( Breast infectionالتهاب لستان ها  :ی
انتددان داخددل لسددتانها كدده بسددیار درد ندداك بددوده میتوانددد و
همچنان مكیدن شیر را توس وفل مشكل میسازد.
( Breechطفررل برر) پررا) وددتددی كدده در آن ابتدددا لاهددا یددا
سددرین وفددل خددار میشددود و شدداید بددرای وفددل خطرندداك
باشد .در حالت نارمل ابتدا سر وفل خار میشود.
( Bronchitisبهانشیت) انتان ودرق هدوایی بد ر در
شش ها.
( Buttocksسهین) :سرین قسدمت مددور و گوشدتی بددن
میباشد كه شص روی آن مینشیند.
C
( Caffeineکرراینین) :دواییكدده در كددافی چددای و نوشددابه
هددای  Colaیافددت میشددود .ایددن دوا سددبب ازدیدداد ضددربان
قلبی و بیداری بیشتر میشود.
( Calciumکلسیم) :ی ماده معدنی اسدت كده در بعضدی
غددذاها یافددت میشددود و بددرای دندددانها و اسددتصوان هددا مفیددد
است.
 ( Cancerسددروان  :ی د مددر وخددیم اسددت كدده سددبب
تغییر و نشو ونمدای غیدر وبیعدی حجدرات گردیدده و سدبب
تشدددكل تومدددور یدددا نشدددوونمای اضدددافی میگدددردد .سدددروان
قسمت های مصتلی بدن را متأخر ساخته می تواند.
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( Cannulaکرران) ) :ی د تیددوپ كوچ د كدده بددرای تصلی د
م تویات رحمی استفاده میشود.
( Cassavaکاسررا)ا) :ی د نبددات ریشدده یددی نشایسددته دار
مانند كچالو كه در م دت گرم میروید.
( Cataractsآب مه)ارید یا کتهکرت) :مرضدی اسدت كده
در آن عدسیه چشم غبار آلود شده و سبب خیرگدی رویدت
میشود .اگر چراغدی را بده چشدم بیاندازیدد قرنیده بده رند
خاكی یا سفید معلوم میشود.
( CD4 countشدمارط  : CD4ایدن معایند خدون انددازه
گیری میکند که تا چده حدد سیسدتم معافیدت بددن خدوب کدار
میکند.
( Cellحجره  :كوچكترین واحد انسا زندۀ عضویت.
( Cervixعنق رحم  :دهان رحم كه درخلی مهبدل قدرار
دارد.
( C.section( Cesarean sectionوددت دادن وفل
بددددا عملیددددات سدددد ارین  :موقعیكدددده وددت مهبلددددی وفددددل
خطرنداك باشددد ید شددق روی شدكم انجددام داده و وفددل را
خار میكنند.
( Chartچررررارت) :یدددد ورق ایكدددده معلومددددات درمددددورد
مریضی ی شص را در آن در میكنند.
( Chemicalsمدددواد كیمیددداوی  :موادیكددده در تمدددام زندددده
گانهددا و موگددودات غیرحیدده یافددت میشددوند .بسددیاری مددواد
كیمیاوی كه خدانم هدا بدا آن سدر و كدار دارندد بده عضدویت
آنها یدمه وارد کرده میتوانند.
( Child spacingیاصررررل) بررررین ) ت اطفررررا ) :بدددده
تعوی انداختن وددت وفل حدد اقدل بدرای  4الدی  1سداآ
تددا عضددویت مددادر انددرژی از دسددت دادۀ خددود را دوبدداره
حایل كند.
( Chlamydiaکالمیدیا) :ی مر قابل انت)اآ از ورق
م)اربت گنسی.
( Chlorin solutionم لددددوآ كلددددورین  :یدددد مددددادۀ
كیمیاوی كه گهت كشتن میكروب ها یا ضد عفدونی کدردن
استفاده میشود و بندام  bleachیدا مدایع سدفید کنندده نید یداد
میگردد.
( Choleraكدددولرا  :انتدددان وخدددیم كددده سدددبب اسدددتفرا و
اسهاآ شدید میشود.
( Chronicم من  :چی یكه برای مدت وودنی دوام كند
یا به دفعات زیاد واقع شود (با حاد م)ایسه كنید .
( Circulationدوران خون  :گریان خون در شدریان و
ورید در داخل عضویت.
( Circumcisionختنددددده در مدددددردان  :موقعیكددددده گلدددددد
اضافی نوک آل تناسلی (خلفه قطع شود.
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( Circumcisionختنه در خانم ها  :موقعیكه ی قسمت
یا تمام آل تناسلی خارگی ی خانم قطع میشود.
( Cleft lipلب چاك  :شكاف یا فایله یی در لدب بدادیی
وفل كه اكثرا با سورا بینی ویل میشود.
( Cleft palateكددام چدداك  :ید شددكاف غیددر وبیعددی در
كام وفل.
( Climaxاو لددذت گنسددی  :زمانیكدده عضددویت بدده او
لذت گنسی میرسد.
( Clitorisبظر  :قسمتی از ( Vulvaفر كده بدا تمداس
بسیار حساس است.
 :Clotsعل) خون را ببینید.
( Cold soresزخم هاا سه ) herpes :را ببینید.
( Clostrumتو =فله  :شیر زرد رن كده در  4الدی 1
روز اوآ بعد از وددت از لستان خار میشود.
( Community health workersكاركنددان ی د ی
گامعدده  :كاركنددان ید ی كدده در قریدده كددار نمددوده و شدداید
دارای تعلیمات رسمی وبی باشند با نباشند.
( Complicationاختدوددات  :خددراب شدددن حالددت ی د
مشكل یا مریضی.
( Compostكددود کمپوسددت  :تركیبددی از نباتددات و فضددل
حیوانات كه به حیث كود از آن استفاده میشدود .كداه بدر
های خش سب ی هدای اضدافی و مدواد فاضدل حیواندات
همه برای ساختن كود کامپوست استفاده شده میتوانند.
( Compressکررام هس) :یدد تكدد قددات شددده كدده بددادی
سطح بدن تطبیق می شود Compress .را میتدوان توسد
آب گرم ویا سرد مرووب كرد.
( Conceptionال)دددا  :موقعیكددده سدددپرم و تصمددده بدددا هدددم
یكجا می شوند تاگنین را بسازند.
( Condomكانددددم  :یددد خریطددد رابدددری كددده مدددرد در
گریان م)اربت گنسی روی آلت تناسلی خود میپوشدد .ایدن
خریطه مندی مدرد را در خدود نگهمیددارد .بنداء مندی داخدل
رحم نشده و از حمل گلوگیری میشود.
( Condom for womenكاندددم زناندده Female :
 condomeراببینید.
( Constipationقبضددیت  :زمانیكدده در رابطدده بدده دفددع
مواد غایطه مشكدتی وگود داشته باشد.
( Contagiousساری  :مریضی ایكه به سدهولت از ید
شص به شص دیگر انت)اآ كند.
( Contaminatedملوث  :زمانیكه غذا سامان و مدواد
وبی با میكروب های خطر ناك ملوث باشند.
 )Birth Control( Contraceptionگلدددوگیری از
حددداملگی (كنتدددروآ كننددددۀ حددداملگی  :هدددر روط تنظدددیم
خددانواده كدده مددانع حدداملگی مددی شددود تنظددیم خددانواد ه را
ببینید.
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 :Contraceptive gelی گیل لغ نده یا كریم كه قبل
از م)اربت گنسی گهت گلوگیری از حاملگی داخل مهبل
تطبیق میشود.
( Contractionsت)لصات درد وددت  :زمانیكه رحم
ت)ل میكند و سصت میشود .ت)لصات دهان رحم را باز
میكنند و در خار شدن وفل از رحم كم مینمایند.
( Convulsionاختدگات  :حركات غیرارادی وغیر
قابل كنتروآ بدن .تکان خوردن ناگهانی و غیر ارادی
قسمتی از بدن ویا تمام بدن.
( Cordبند ناف  :بند ناف گنین که ناف او را به لدسنتا
ویل میكند.
( Counsellingمشاوره  :موقعیكه ی شص با تجربه
و آموزط دیده به شما در مورد یافتن راه حل مشكدت
كم میكند.مثد اشصایی بصورت خاو آموزط دیده
اند كه با مریضان ایدز و  HIVكم كنند.
( Counting days methodروط شمارط روز ها :
یک روط تنظیم خانواده است که در آن خانم روز های
یک سیکل نارمل ماهوار خود را شمارط میکند تا دریابد
که در کدام روز ها بیشتر امکان باروری موگود است.
بعدا خانم در روز های باروری خود از م)اربت گنسی
لرهی میکند.
دردناك عضدت  :بسیاری خانم ها
( Crampsت)ل
در شرو و قبل از شرو خونری ی ماهوار ممکن است
ت)ل گرفتگی های دردناک عضدت بطنی داشته باشند.
( Cryotherapyتدا)ا با یخ ز ن) :یک نو تداوی
است که توس آن انسا غیر نارمل عنق رحم یخ زده و
تصریب میگردند.
( Curetteوسیل تراط كننده  :وسیل كوچكی كه برای
تراط سطح رحم در گریان عملی كورتاژ (D+C
استفاده می شود.
D
 Dilatation and Curretage :D and Cرا ببینید.
( Date rapeتجاوز گنسی توس شناس ها  :زمانیكه
ی زن زیر فشار قرار میگیرد تا با مردیكه اورا میشناسد
یا دوست دارد م)اربت گنسی داشته باشد.
( Dehydratonخش شدن آب وگود  :موقعیكه بدن
مایعات را از دست میدهد.
( Dementiaگنون لیری  :زمانیكه ی شص مشكل
شدید در رابطه به تفكر واضح و به حافظه سپردن
موضوعات داشته باشد.
( Dengue feverتب نگ) :مریضی ویروسی وخیم
است كه به وسیل یكنو لشه انتشار میكند.
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( Dependenceوابستگی  :موقعیكه دما احساس
میكند كه بدن به دوای مصدر شدیدا ضرورت دارد.
شدیدا
( Depressionافسردگی  :زمانیكه ی شص
احساس غم یا بیهودگی میكند.
( Diabetesمر شكر  :وقتی بدن یک شص نتواند
از گلوکوز بصوبی استفاده کند.
( Diaphragmeحجاب  :یک روط تنظیم خانواده که
در آن ی لیال نرم ساخته شده از رابر یا سیلیکان كه
اکثرا توس كریم یا  Gelكشندۀ سپرم لر میشود در
گریان م)اربت گنسی روی عنق رحم را میپوشاند.
( Diarrheaاسهاآ  :دفع  1مرتبه یا بیشتر مواد غایط
نرم و آبگین در ی روز
( Digestionهضم  :زمانیكه غذا توس معده و امعأ
هضم میشود .مواد مفید غذا توس عضویت استفاده شده و
مواد فاضل آن اورا میشود.
 D&C( Dilatation and curettageتوسع و
كورتاژ :باز نمودن یا توسع دادن تدریجی عنق رحم و
تراط م تویات رحم كه اكثرا برای س) دادت یا
تشصی سبب خونری ی مهبلی اگرا میشود.
( Disabilityمعلولیت  :م دودیت های فكری و گسمی
كه كار های روزانه را متأخر میسازد.
( Discharge from Vagineافرازات مهبلی :
رووبت یا مایع كه از مهبل خار میشود.
( Discriminationتبعی  :زمانیكه ح)وق یک
نادیده گرفته میشود ویا با او به سبب آنچه كه
شص
هست روی بد یورت میگیرد (مثد به سبب آنكه زن
مسن یا ف)یر میباشد .
( Disinfectionضدعفونی  :لاك نمودن سامان و لوازم
به منظور از بین بردن تمام میكروب ها ( .همچنان بنام
 High level disinfectionیاد میشود.
( Divorceودق(  :خاتمه دادن قانونی به ازدوا .
( Dizzinessگنسیت  :احساس سبكی سر ویا حالت غیر
خابت.
) ( Doseز) :م)دار دوا كه در ی وقت مصرف میشود.
( Douchدوط گرفتن مهبلی  :سبب یدمه رسیدن به
مهبل میشود زیرا باعث تغییر رووبت وبیعی مهبل
میگردد.
( Drugsدواهای مصدر  :موادی مانند الكوآ تریاك
چرس و كوكایین كه به شیوه های خطر ناك استفاده شده
و اخرات منفی بادی دما دارند و دما نمیتواند به
درستی كار كند.
 ( Dysentryیزانتها اسها خ)ندار) :اسهاآ همراه با
خون یا مصاو كه معمود سبب انتانی دارد.
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E
( Eclampsiaاکالم سی) یک حالت خطرناک زمان
حاملگی که میتواند سبب اختدگات شود.
( Ectopic pregnancyحمل خار رحمی  :حمل در
لوله ها یا نفیر های رحم را ببینید.
( Ejaculateدفق  :زمانیکه یک مرد به او لذت
رسیده و منی خار میشود.
( Embrayoرشیم یا تصم ال)ا شده  :گنین را بین
هفت ْه دوم تا هشتم بعد از ال)ا به این نام یاد میكنند.
 :Emphysemaی مریضی وخیم شش ها.
( Enemaامالدده  :تطبیددق م لددوآ آبددی از وریددق م)عددد بدده
م)صد رفع قبضیت یا اعادۀ مایعات بدن یک شص .
( Epilepsyیددرعه یددا مرگددی  :مریضددی ایك ده تددو م بددا
اختدگات و ضیا شعور است.
( Erectionانتعاذ  :موقعیكه مرد از ل اظ گنسی ت ری
گردیده و آل تناسلی وی سصت میشود.
( Esophagusمری  :لوله ایكه دهدن را بده معدده ویدل
میكند.
 Estrogensیا استه)جن (ی هورمون زنانه .
( exam( Examinationمعاینه  :موقعیكه ی كداركن
ی ی داكتدر یدا ندرس قسدمتی از بددن را گهدت تشدصی
علت مر معاینه میكند.
 :Exhaustionخستگی مفرو.
F
( Faintingغررک کرره ن)loss of consciousness :
دیده شود.
 ( Fallopian tubeنفیر ها یدا لولده هدای رحمدی  :لولده
هاییكه از تصمدان الی رحم امتداد دارند .موقعیكه تصمده از
تصمددددان آزاد میشدددود از وریدددق نفیدددر هدددا بددده رحدددم انت)ددداآ
مییابد.
( Family planningتنظدیم خدانواده  :وقتیكده ید خدانم
بددا اسددتفاده از روط هددای مصتلددی از حدداملگی گلددوگیری
میكند تا تعدا د اوفاآ دلصواه را داشته باشد.
( Farsightedدوربین  :اشصاییكه اشدیای دور را دیدده
میتواننددد امددا اشددیای ن دی د را دیددده نمیتواننددد .ایددن حالددت
معمود بعد از  21سالگی واقع میشود.
 ( Fatsش میات  :غذا های مانند چربی روغن و مسدكه
كه حاوی م)دار زیاد انرژی اند.
( Female condomeكاندم زنانه  :ی خریط رابدری
نددازك كدده در داخددل مهبددل گابجددا میشددود .همچنددان قسددمت
هددای خددارگی فددر را میپوشدداند .ایددن كاندددم مددانع دخددوآ
سپرم به رحم میشود.
( Fertile timeزمددان بدداروری  :آن روز هددای سددیكل
مددداهوار كددده در آنهدددا خدددانم حمدددل گرفتددده میتواندددد و بدددرای
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اكثریددددت خددددانم هددددا حدددددودا  8روز بعددددد از اولددددین روز
خونری ی ماهوار قبلی شرو شده و  00روز دوام میكند.
( Fertility awarenessآگدداهی بدداروری  :ی د روط
تنظددیم خددانواده كدده بدده خددانم مددی آموزانددد چگوندده زمدددان
باروری خود را بشناسد.
( Fertilizationال)ا  :به  conceptionمراگعه شود.
( Fertilizerكود  :ماده ایكه برای ت)ویده زمدین و ازدیداد
حایدت آن استفاده میشود.
( Festoscopeفیتوسددکوپ  :ی د وسددیله بددرای شددنیدن و
م اسددب تعددداد ضددربان قلددب وفددل زمانیكدده در داخددل رحددم
قرار دارد.
( Feverتدددب  :زمانیكددده درگددد حدددرارت بددددن بیشدددتر از
حالت نورماآ باشد.
( Fiberفایبر  :موادیكه در بعضی نباتات موگود است و
خوردن آنها سبب رفع قبضیت میشود.
( Fibroidsیبه)ییررد هررا) :گوشددت هددای اضددافی در رحددم
كددده سدددبب خدددونری ی غیدددر وبیعدددی مهبلدددی درد و سددد)
بنفسهی بصورت متكرر میشود.
 ( Fistulaفسددتوآ  :یدد مجددرای بددین مهبددل و احلیددل یددا
رکتم كه سبب خار شدن ادرار ویا مواد غایطده از مهبدل
میشود.
 Fitsبه  convulsionیا اختدگات مراگعه شود.
 :Flash backموقعیكدده ی د شددص دفعتددا یددک واقعدده
گذشته را به خاور می آورد مثلیكه تازه واقع شده باشند.
( Flexibilityانعطددداف لدددذیری  :موقعیكددده عضددددت و
مفایل بدون شصی بوده و به آسانی حركت كنند.
 : Folate( Folic Acidیكدددی از گملددد ویتدددامین هدددای
گددروپ  Bكدده سددبب تددرمیم كریددوات سددو خددون میشددود.
بسیار مهم است كه خانم حامله م)دار كافی فولید اسدید در
رژیم غذائی خدود بگیدرد تدا از سدوء تشدكدت وددی وفدل
گلوگیری شود.
( Fumesعطریا  :بوی هاییكه شاید حاوی مواد كیمیاوی
مضر باشند.
G
( Gall bladderكیسددد یدددفرا  :یددد خریطددد كوچددد
عضدلی كدده بده گگددر ویدل اسددت .كیسد یددفرا مدایع ایددرا
درخود ذخیره میكند كه در هضم ش میات كم مینماید.
( Gall stonesسن های كیسه یفرا  :مواد سصتی كده
در كیسددد یدددفرا تشدددكل مییابندددد و سدددبب درد شددددید شدددده
میتوانند.
( Gang rapeتجا)ز گه)هی) :موقعیكه ی دختر یدا زن
توس چندین مرد مورد تجاوز گنسی قرار میگیرد.
( Gangreneگرراننهن) :زمانیكدده گلددد و انس دا از سددبب
گریان ضعیی خون از بین بروند.
( Gauzeگررراز) :تكددد ندددرم و سسدددت كددده بدددرای لانسدددمان
استفاده میشود.
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جنسریتی) تبعدی

( Gender discriminationتبعری
دیده شود.
( Gender roleن)ددش گندددر  :ن ددوۀ تعریددی مددرد بددودن و
زن بودن در ی گامعه.
( Genericجنهیک) :نام ایلی و علمی دوا.
( Genital herpesتبصدداآ ناحی د تناسددلی  :ی د مریضددی
م)اربتی كه سبب زخم های ناحیه تناسلی و دهن می شود.
( Genital wartsز هددای ناحید تناسددلی  :ز هددایی در
ناحی د تناسددلی كدده از سددبب ویددروس بدده وگددود مددی آیددد و در
اخنای م)اربت گنسی از ی شص به شدص دیگدر سدرایت
میكند.
( German measlesسرخكانچه  Rubella :را ببینید.
( Germsگددراخیم  :اگسددام كددوچكی كدده در عضددویت رشددد
كرده و سبب مر میشوند.
( Glandغددده  :ی د خریط د كوچ د كدده مایعددات را تولیددد
میكند.
( Glaucomaگل)ک)ما) :ی مرضی كه در آن فشدار داخدل
چشددم بسددیار بلنددد مددی رود و سددبب تصریددب بینددایی میشددود.
گلوکوما میتواند حاد یا م من باشد.
( Glazeلعاب کاشی) :كاشدی یدا رند سدفالی كده بده ظدرف
گلی زده میشود تا از خار شدن مایعات گلوگیری نماید.
( Goiterگاغور  :ی تورم در قسدمت سدفلی و قددام گدردن
(ب ر شدن غدۀ درقیه كه از سبب كمبود آیدودین در مدواد
غذایی به وگود میاید.
( Gonorrheaسددددوزاك  :یدددد مریضددددی ایكدددده از وریددددق
م)اربتی انت)اآ می كند.
( Groinكشال ران .
 :Gut threadی نو تار مصصوو برای دوختن لارگی
هاییكه از سبب تولد وفل بوگدود می.یدد .ایدن تدار كده از رودۀ
حیوانددددات سدددداخته میشددددود بدددده آهسددددتگی گددددذب میگددددردد و
ضرورت به گرفتنن كوك ها نمی باشد.
H
 ( Hallucinationتوهمات یا برسدامات  :دیددن و شدنیدن
چی ها ایكه دیگران نمی بینند ونمیشنوند.
 ( Health centerمركددد یددد ی  :م لدددی كددده خددددمات
ی ی را عرضه میكند و معمود در شهر های ب ر واقدع
شددده انددد .در مراك د ی د ی داكتددران و نددرس هددای مسددلگی
وگود دارند.
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( Health postلوسدته ید ی  :م لدی كده مواظبدت هدای
یددد ی ابتددددائی مانندددد مواظبدددت قبدددل از وددت معایندددات
ی د ی تنظددیم خددانواده تددداوی امددرا معمددوآ و تعلیمددات
ی ی را انجام میدهند.
( Heart burnسدوخت دآ  :ید احسداس سدوزط در گلدو
كه در حاملگی معموآ است.
( Helper Foodsغذاهای كمكی  :غذاهایی مانند لدروتین
ویتامینها منراآ ها شد م و گلوكدوز كده عضدویت بده آنهدا
برعدوۀ غذای ایلی ضرورت دارد.
( Hemorrhageخددونری ی  :بدده Heavy bleeding
مراگعه شود.
 ( Hemorrhoidبواسدددیر  :كدددتدت كوچددد و دردنددداك در
داخددل یددا خددار م)عددد ك ده از سددبب توسددع وریدددها بدده وگددود
میایند و سبب درد سوزط و خارط میشوند.
( Hepatitisالتهداب گگددر  :ید مدر وخددیم كبدددی كدده از
سددبب ویددروس بوگددود میایددد .بعضددی انددوا هیپاتیددت هددا از
وریق م)اربتی انت)اآ شده میتوانند.
( Herbicidesدواهدددای كشدددند ْه علدددی هدددای هدددرزه  :مدددواد
كیمیاوی كه علی های هرزه را از بین می برند.
( Herpesتبصاآ  :ی مر ویروسی كده سدبب زخدم هدای
دهدددن وناحیددد ْه تناسدددلی میشدددود Herpes .از وریدددق م)اربدددت
گنسی انت)اآ نموده می تواند.
 : shingles( Herpes zosterبصارات دردناك که توسد
ویروس به وگود میاید و سبب ایجاد آبله ها در روی لشدت
وسینه میشود.
( High blood pressureفددرو فشددار خددون  :موقعیكدده
فشار خون در داخل شریان و ورید بلند تدر از حدد نارمدل آن
باشد.
( HIVاچ آی وی  :ویددروس ایسددت کدده سددبب مددر ایدددز
میشود.
( Hivesلت  :لكه های سر ضصیم و برگسته بادی گلدد
كه خدارط شددید دارندد و ید عدمد عكدم العمدل حساسدیتی
می باشند.
 :Home remediesروط های تداوی عنعنوی .
( Hook wormكرم چنگكی  :كرم هاییكه در امعأ زنددگی
نموده و به آنها یدمه وارد مینمایند.
 : Hormonal methodsروط هددای هورمددونی تنظددیم
خددانواده كدده مددانع آزاد شدددن تصمدده توس د تصمدددان میشددوند.
همچنان سطح رحم را قسمی عیدار میسدازند كده تصمده در آن
گایگ ین شده نتواند.
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( Hormonsهورمونهددا  :مددواد كیمیدداوی انددد كدده عضددویت
تولید میكند .استروگن و لروسترن هورمونهای مهم زنانه اند.
( Hospitalشفاخانه  :م لدی كده در آنجدا دكتدران نرسدان و
وسایل مصصوو برای تداوی مریضان وگود دارد.
( HPVویددروس لالیلومددای انسددانی  :بعضددی انددوا ویددروس
لالیلومای انسانی سدبب ز هدای ناحید تناسدلی شدده و بعضدی
از آنها سبب سروان عنق رحم میشدوند .حداد واکسدین HPV
موگود است.
( Hydrogen Peroxideهایددروگن لروكسداید  :ید مدادۀ
كیمیاوی اسدت كده میكدروب هدا را میكشدد و بدرای لداك كدردن
زخم از آن استفاده میشود.
( Hymenلردۀ بكارت  :ی لردۀ نازك گلدی كه به یورت
قسمی دهان مهبل را بسته می كند.
( Hysterectomyعملیات گراحی بصاور برداشتن رحم
I
( Immune systemسیسدددتم معددددافیتی  :آن بصددددش هددددای
عضویت كه میكروب های مضر را تشصی داده و علیه آنها
مجادله میكنند.
 Immunizationبه  Vaccinationمراگعه شود.
( Implantationغرس یا گدایگ ین شددن  :زمانیکده تصمد
ال)ا شده در گدار ر غرس شده و حاملگی آغاز میگردد.
( Implantsغرسی هدا  :ید روط تنظدیم خدانواده اسدت كده
در آن  0یا  4تیوب كوچ حاوی هورمون هدا در ت دت الجلدد
غرس می شوند.
( Impotenceع)امددت  :موقعیكدده ید مددرد قددادر بدده م)اربددت
گنسی نباشد .زیرا آل تناسلی وی سصت نمیشود یا سصت باقی
نمیماند.
 :Incestرابط گنسی بین اعضای خدانواده یدا ن دیكدان (زندا
با م ارم
( Incisionشق  :ایجاد ی شق در گلد برای عملیات .
( Incomplete abortionس) نامكمدل  :موقعیكده قسدمتی
از م توی رحم یا حمل بعد از س) داخل رحم باقی بماند.
 Indigestionبه  heart burnمراگعه شود.
( Infant formulaغددذای اوفدداآ  :شددیر مصددنوعی بسددته
بندی شدده بدرای اوفالیكده از شدیر مدادر اسدتفاده نمیکنندد امدا
فواید شیر مادر را ندارند.
( Infectionانتان یا عفونت  :ی مرضی كه توس باكتریدا
ویروس یا ارگانی م های دیگر به وگدود مدی آیدد .انتدان ممكدن
ی قسمت یا تمام بدن را متأخر بسازد.

( Infectious diseasesامددرا انتددانی  :امراضددیكه بدده
وسددیل میكددروب هددا و لرازیددت هددا بدده وگددود می.ینددد و از ی د
شص به شص دیگر سرایت میكنند.
( Infertilityع)امت  :موقعیكه ی خانم بصدورت مدنظم در
دورۀ باروری در ووآ ی ساآ م)اربت گنسدی داشدته باشدد و
حمل نگیدرد .خدانم ایكده سد) بنفسدهی (وددت گنیندی متكدرر
دارد نی ع)یم گفته میشود.
( Infibulationختند فرعددونی  :ید نددو ختند زنددان اسددت
كه در آن قسدمت خدارگی ناحیده تناسدلی بریدده میشدود ودهاند
مهبل ت)ریبا بصورت مكمل دوخته می شود.
( Inheritanceمیراث  :گایداد و سرمایه ایكده ید شدص
بعد از مر شص دیگری تصاحب میكند.
( Injectionsزرقیات  :موقعیكه دوا یدا مدایعی دیگدر ذریعد
سرنج و سوزن داخل عضویت میگردد.
( Inner foldsچین خورده گی های داخلدی  :قسدمتی از آلد
تناسددلی خددانم هددا كدده داخددل لددب هددای خددارگی و مشددعر فددر
موقعیت دارندد .ایدن چدین خدورده گدی هدا ندرم بدوده وبدا تمداس
حساس اند.
( Intestinesروده ها  :تیوب یا كاناآ غذایی كه غذا و مواد
فاضله را از معده به م)عد انت)اآ می دهد.
 ( Intimacyراز گویی  :گفدتن افكدار و احساسدات شصصدی
به فرد دیگری .
 (IM) Intramuscular injectionزرق داخل عضلی.
 Intra-uterin deviceیدا ) : (IUD, IUCDید وسدیل
كوچكی را كه داخل رحم گهدت گلدوگیری از حداملگی گابجدا
می شود ( لوپ
 : (IV) Intravenousتطبیدددق دوا یدددا مایعدددات از وریدددق
وریدی
( Iodineآیودین  :مادۀ معدنی كه در زمین و یکتعداد غذا ها
یافت شده و از گاغور و تأخر ع)لی نوزادان وقایه مینماید.
( Ironآهن  :یكنو مندراآ اسدت كده در بعضدی غدذاها یافدت
میشود و برای سدمتی خون کمک میکند.
J
( Jaundiceیرقدددان  :زردی گلدددد و چشدددم هدددا .زردی شددداید
عدم هیپاتیت ویا عدم زردی نوزادان باشد.
( Jointsمفایل  :م ل اتصاآ استصوانها.
K
( Kidneysگه ه ها )یرا کلیر) هرا) :دو عضدو بد ر کده در
قسمت لائین کمر بده دو ودرف قدرار گرفتده و بدا تصدفیه مدواد
اضافی از خون سبب تولید ادرار میشوند.
L
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( Labiaشفتان  :چین خدورده گدی هدای بد ر
كه قسمتی از فر را میسازند.

و كوچد

 )( Laborت) :كدددداری را كدددده بدددددن خددددانم در هنگددددام
وددت انجددام میدهددد .موقعیكدده رحددم ت)ل د میكنددد و عنددق
رحم باز میشود و وفل از وریق مهبل خار میگردد.
( Latexمادۀ مشابه رابدر ندازك  :كانددم و دسدتكش هدا از
 latexساخته شده اند.
( Latrineبیررت الءررال ) :ی د سددورا یددا چدداه در زمددین
گهت رفع ادرار ومواد غایطه (مسترا
( Laxativesمسهل ها .
 :Liceشپش
( Ligamentاوتدددددار عضدددددلی  :فدددددایبر هدددددای قدددددوی در
عضویت كه عضدت مفایل و استصوان ها را در م دل
آنها خابت نگهمیدارند.
 Literacyتوانایی خواندن نوشتن را داشتن
( Liverكبددد ید عضددو بد ر كدده در ت ددت اضدد در
وددرف راسددت موقعیددت دارد و در تصددفیه سددمیات خدددون
كم میكند.
( Loss of consciousnessضددیا شددعور  :موقعیكدده
مددری شددعور خددود را از دسددت داده و بیدددار سدداخته شددده
نمی تواند
( Lubricantsلشددم کننددده  :ید كددریم یددا  gelلغ نددده كدده
برای مرووب ساختن ی قسمت استفاده میشود .مدواد لشدم
کننده اغلب در كاندم ها درگریدان م)اربدت گنسدی اسدتفاده
میشود.
( Lymph nodesع)دددات لمفدداوی  :ع)دددات كوچد كدده
در ت ت الجلد در ندواحی مصتلدی عضدویت قدرار دارندد و
میكددروب هددا را بدده دام میاندازنددد .موقعیكدده ع)دددۀ لمفدداوی
التهابی شود متورم و دردناک میشود.
M
( Main Foodغذای اساسی  :غذا های ارزان قیمتی كه
در هر نوبت یرف شده و اكثدر ضدروریات روزاند بددن
را مرفددو میسددازند .بددرای تغددذی خددوب بدددن بدده غددذاهای
كمكی نی ضرورت دارد.
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( Malariaمدریددا  :ی د مرضددی اسددت كدده سددبب تددب و
لرزه میشود و توس یكنو لشه انت)اآ می یابد .لشده خدون
شص مصاب به مدریا را میمكد و خون حاوی لرازیدت
را به شص دیگری زرق می كند.
( Malnutritionسوء تغذی  :موقعیكه عضدویت م)ددار
كافی غذای مورد ضرورت برای سدمت را نداشته باشد.
( Massageمساژ  :ی شیوۀ تماس بدن برای رفع درد
ناراحتی و دیگر عدیم .مسداژ شدكم بدرای كداهش و توقدی
خونری ی های بعد از وددت س) بنفسهی ویا س) دادن
کمک میکند.
 Mastitisبه  Breast infectionمراگعه شود.
( Masturbationاستمنأ  :تماس بدن خدود گهدت كسدب
لذت گنسی.
)( Maternal Mortalityییات ما ران) :وفیدات زندان
از اسباب وددی و حاملگی
( Medical abortionسرررطب طبررری) :خاتمددده دادن بددده
حاملگی با استفاده از دواهای معین.
( Membransیفاق یا لفافه  :لدوط هدای ندازك گلددی
یا نسجی كه سطح اعضدای داخدل یدا خدارگی را میپوشداند
مثد لرده ایكه گنین را در زمان حمل درخود نگهمیدارد.
( Menopauseیائسگی یا قطع دایمی عادت ماهوار .
 Monthly cycle : Mentrual cycleرا ببینید
 Monthly bleeding :Menstruationرا ببینید.
( Microscopeمایكروسدددددكوپ  :وسدددددیل كددددده اشدددددیأ را
ب رگتر نشان میدهد.
( Midwifeقابله  :اشصایدیكه در مدورد وددت وفدل بده
آنها آموزط خاو داده شده است.
( Migrainesنیم سدری  :سدردردی شددید یكجدا بدا خیدره
شدن دید.
 ( Mineralsمنراآ ها  :مواد معدنی ایكه در غدذا وگدود
دارنددد ( ماننددد آهددن كلسددیم و آیددودین و عضددویت را در
مجادله علیه انتان و برای شفایابی كم میكنند.
( Miscarriageسدددد) بنفسددددهی یددددا بدددداختن حدددداملگی :
موقعیكه خانم گندین را قبدل از تكمیدل میعداد حداملگی خدود
بصود از دست میدهد.
)Monthly (menstruation, monthly periode
bleeding
(خونری ی ماهوار  :موقعیكه مدایع خونددار رحدم را تدرك
كرده و از وریدق مهبدل خدار میشدود .ایدن واقعده در هدر
 48روز تكرار میشود و برای چند روز دوام می یابد.
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( Monthly Cycleسدددیكل مددداهوار  :فایدددل زمدددانی بدددین
شرو ی خونری ی ماهوار الی شرو خونری ی ماهوار مداه
بعدددی بددوده و ت)ریبددا  4هفتدده بعددد از شددرو خددونری ی مدداهوار
یكی از تصمدانها تصمه ایرا آزاد می كند و ت)ریبا  4هفته بعدد از
آزاد شدن تصمه خونری ی ماهوار دیگر شرو میشود.
( Monthly periodعادت ماهوار  :خونری ی ماهوار دیدده
شود.
 nausea :Morning sicknessیا دلبدی دیده شود.
( Mucus methodروط مصددداوی  :موقعیكددده یددد خدددانم
روزاندده مصدداو مهبلددی را بررسددی میكنددد تددا زمددان بدداروری را
تشصی دهد.
( Mucusمصاو  :ی مایع غلیظ و لغ ندده كده بددن آندرا بدرای
م افظ سطح داخلی مهبل دهن گلو معده و امعا میسازد.
( Mumpsكله چرك  :ی مر ساری كه توس ویروس بده
وگود می.ید و در اوفاآ معمدوآ میباشدد .کلده چدرک بده وسدیلهء
واكسین نمودن قابل گلوگیری است.
N
( Natural methodsروشدددهای وبیعدددی تنظدددیم خدددانواده :
روط های گلوگیری حداملگی كده بده وسدایل و مدواد كیمیداوی
ضرورت ندارند.
( Nauseaدلبدی  :موقعیكه شص احساس ناراحتی در معدده
میكند و میصواهد استفرا نماید .دلبدی معمود در  1الدی  2مداه
اوآ حدداملگی واقددع میشددود و ایددن حالددت را بنددام morning
 sicknessنی یاد میكنند.
( Nippleنوك لستان  :مركد هالد سدیاه رند لسدتانها كده از
آنجا شیر خار میشود.
( Nutritionتغذی  :تغدذی خدوب عبدارت از خدوردن غدذای
كافی و مناسدب كده سدبب رشدد عضدویت ید تمندی و م)ابلده
علیه امرا میشود.
O
 ( Operationعملیات گراحدی  :موقعیكده داكتدر شدق گلددی
را انجددام میدهددد تددا تصریبددات اعضددای داخلددی را تددرمیم كنددد یددا
تغییر در وظایی ی عضو به وگود بیاورد.
( Organعضددو  :قسددمتی از عضددویت كدده بدده تنهددایی مكمددل
بوده و وظیف مصصویدی را انجدام مدی دهدد مدثد شدش عضدو
تنفسی است.
 Climax :Orgasmرا ببینید.
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( Osteoprosisلددددوکی اسددددتصوان  :اسددددتصوانهای ضددددعیی و
لوسددیده كدده بدده آسددانی میشددكنند Osteoprosis .در زنددان مسددن
بیشتر معموآ است زیرا اینها بعد از قطع دایمی عادت مداهوار
(یائسگی م)دار كمتری استروگن تولید میكنند.
( Outer Foldsچین خوردگی های خارگی فر :
لبهددای ش د می فددر كدده قسددمت خددارگی آلدد تناسددلی زنددان را
م افظه میكنند و زمانیكده لاهدا ن دید بهدم قدرار بگیرندد بسدته
میشوند.
( Ovariesتصمدانها  :خریطه های كوچ بده انددازه بدادام ید
دانده در وددرف راسددت و ید داندده در وددرف چددا قددرار دارنددد.
تصمدانها تصمه را تولید می كنند كه بدا سدپرم یكجدا شدده و گندین
را میسازند.
( Overdoseمصرف بیش از حد دوا  :مصدرف بدیش از حدد
ی د دوا دری د مرتبدده كدده سددبب گروحددات شدددید و مددر شددده
میتواند.
( Ovulationآزاد شدددن تصمدده  :آزاد شدددن ی د تصمدده توس د
تصمدان ها در وس سیكل عادت ماهوار.
( Oxygenاكسیژن  :ی مداده كیمیداوی كده بدرای ب)دای حیدات
ضروری است.
P
( Pap testآزمددایش مصدداو عنددق رحددم  :زمانیكدده حجددرات
تراط شدده از عندق رحدم ت دت میكروسدكوپ غدر تشدصی
عدیم م)دم سروان معاینه میشوند.
( Paralysisفلدددج  :از دسدددت دان تواندددایی حركدددت دادن یددد
قسمت یا تمام قسمت های بدن
( Parasitesپارازیت ها) :كرم های كوچ و اگسام حیه ایكه
در بددددن اشدددصاو یدددا حیواندددات دیگدددر زنددددگی میكنندددد و سدددبب
امرا میشوند.
( Peer counselorمشا)ر ج)ره) :شصصی كه آموزط داده
میشود تا به شص دیگری كه درعین حالت قرار دارد مشوره
بدهد .مثد ی خانم گوان به خدانم گدوان دیگدر مشدوره بدهدد یدا
شصصیكه قبد الكوآ زیاد مینوشیده است به شصصیكه میصواهدد
الكوآ را ترك كند مشوره میدهد.
( Pelvic areaناحید لگدن خایدره  :چی هدا ایكده در بدین دو
مفصل حرقفی فصذی قرار دارند .در همین م ل اعضای توالدد
و تناسل نی موقعیت دارند.
( Pelvic Examمعاین داخلی لگن خایره  :معاین اعضای
تناسددلی داخلدددی و خارگی.بعضددی اوقدددات معایندد داخلدددی لگدددن
خایره شامل معاینات با سپیکولوم نی میباشد.
( (PID) pelvic inflammatory diseasesمدددر
التهابی لگدن خایدره  :انتاندات اعضدای توالدد و تناسدل زن كده
در قسمت لایینی شكم قرار دارند.
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( Penisقضددیب  :آل د ْه تناسددلی مددرد كدده همچنددان از وریددق آن
ادرار خار میشدود .قضدیب در گریدان م)اربدت گنسدی سدصت
میشود و مادۀ از آن خار میشدود كده بندام مندی یدا  semenیداد
میشود.
( Pension fundوگده ت)اعدد  :سدرمایه ایكده بدرای اشدصاو
مسددن (مت)اعددد تأدیدده میشددود و توس د دولددت ات ادیدده یددا آمددر
مسووآ لرداخت میشود.
 :PEPاستفادۀ کوتاه مددت از دواهدای ضدد ویدروس اچ آی وی
برای وقای کارکندان ید ی ایکده تصدادفا بده تمداس اچ آی وی
آمده اند ویا زنان ایکه مورد تجاوز گنسی قدرار گرفتده اندد از
اچ آی وی.
 Monthly bleeding : Periodرا ببینید.

(Prenatal Careمواظبت قبل از وددت یا زمان حداملگی :
معاینددات ی د ی گریددان حدداملگی بددرای مطم د ن شدددن از سددیر
نورماآ حاملگی.
( Prematureخام) :وفلی كه قبل از وقت به دنیا می آید.
)( Preventقای)) :گلوگیری از چی ی قبل از وقو آن.
 bed sores( Pressure soresیددازخم هددای بسددتر  :زخددم
هاییكدده بددادی نددواحی متبددارز اسددتصوانی بدددن از اخددر در بسددتر
بودن یا نشستن دوامدار به وگود میایند.
( Privacyم رمیت یا شصصی  :زمانیكده ید خدانم معلومدات
شصصی خود را به ی كاركن ی ی نرس یا داكتر میگویدد و
میفهمددد كدده ایددن گفتدده هددایش بدده كسددی یددا گددایی دیگددری گفتدده
نمیشود.

)Permanent methods (of family planning
(روط های دایمی تنظیم خانواده  Sterilization :را ببینید.

( Progesteronپه)جسرررررررته)ن) :یددددددد هورمدددددددون زنانددددددده
( Progestinلروگسدددتین  :یددد هورمدددون ایكددده بددده یدددورت
مصنوعی در دبراتوار سداخته میشدود ومشدابه Progesteron
است كه عضدویت خدانم هدا تولیدد مدی كنندد .ازیدن هورمدون در
بعضی روط های تنظیم خانواد ه استفاده میشود.

( heamorrhoids( Pilesبواسددددیر  :اورده متوسددددع اوددددراف
م)عد كه سبب خارط سوزط و خونری ی میشوند.

( Progestin only pillsتابلیدت هدای خدال لروگسدتین :
ی روط تنظیم خانواده كه یرف دارای هورمدون لروگسدتین
میباشد.

( Pesticidesحشهه کک ها) :مدواد كیمیداوی سدمی كده بدرای
كشتن حشرا ت استفاده میشوند.
 Pelvic inflammatory diseases :PIDرا ببینید.

( Pimpleگوانی دانه  :ی تورم كوچ كه اغلب در روی از
سبب ازدیاد چربی گلد رشد میكند و در ند د دختدران و.لسدران
گوان معموآ است.
)( Placenta (after birthلدسنتا  :ی عضدو اسدفنجی در
رحم خانم كه مواد مورد ضدرورت را گهدت رشدد گندین تدأمین
می كند .گنین به وسیل بند ناف به لدسنتا ویل شده است بعدد
از وددت وفل لدسنتا نی از رحم خار میشود.
( Plant medicinesداروهای گیداهی  :گدل هدای نباتدات
ریشه هدا و دیگدر قسدمت هدای نباتدات كده بدرای تدداوی اسدتفاده
میشوند.
( Pneumoniaسینه و بغل  :انتان شدید ورق تنفسی سفلی.
( Polypsلولیا  :گوشدت هدای اضدافی ایكده معمدود در رحدم
دیده می شوند و اكثرا خبیث نمیباشند.

( Prolapsed uterusپرره) پس رحررم) :موقعیكدده عضدددت
نگهدارنده و تثبیت كنندۀ رحم ضعیی شده و در نتیجد آن رحدم
داخل مهبل س)وو میكند.
( Proteinsلددروتین  :غددذای م)ددوی كدده بددرای رشددد عضددویت
ضرور است.
( Pubertyبلو  :دوره ایكه در وی آن یفات خانویه گنسدی
تبارز میكند .مثد شرو خونری ی ماهوار در ن د دختران.
( Pubic boneاستصوان عانه  :قسدمت قددامی اسدتصوان هدای
لگن خایره لائینتر از قسمت موی دار ناحی تناسلی.
( Pulseنددب  :كدده نشدداندهندۀ سددرعت و شدددت وظیفدد قلددب
است .نب دررنواحی مصتلی حم شدده مدی تواندد مدثد دربندد
دست و در گردن.

( Pregnancy in tubeحمل نفیدری  :حمدل ایكده بده عدو
رحم در لوله های رحمی نشوونما میكند.

( Purficationتصفیه آب  :كشدتن میكدروب هدای مضدر قبدل
از نوشیدن آب.

( Prenatalقبددددل از وددت  :فایددددل زمددددانی بددددین شددددرو
حاملگی الی وددت.

( Pusچرك  :مایع سفید یا زرد كه حاوی م)دار زیاد میكدروب
ها است و اكثرا در گروحات منتن یافت می شوند.
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R
( Radiationشعا  :كه توس بعضی مواد تولید میشود.
شعا خطرناك است زیرا حجرات عضویت را میكشد .اما از
آن برای کشتن حجرات سروانی نی استفاده شده میتواند.
( Radiation treatmentتداوی شعاعی  :موقعیكه ذریع
زیر شعا قرار داده میشود تا
ماشین بدن یک شص
حجرات سروانی را از بین ببرد .شعا دیده ویا احساس شده
نمیتواند.
( Rapeتجاوز گنسی  :موقعیكه مرد قضیب انگشت یا شی
دیگر را بدون رضایت خانم داخل مهبل م)عد یا دهن وی
قرار بدهد.
( Rectal examمعاین م)عدی  :بررسی م)عد برای
دریافت موگودیت کتدت ویا مشكدت ی ی دیگر .همچنان
معاینه م)عدی در مورد گدار مهبل نی معلومات داده میتواند.
( Rectumرکتم) :قسمت اخیر روده های كدن كه امعأ را
به م)عد ویل میكند.
( Rehydration Drinkم لوآ اعاده كنندۀ آب ضایع شده
از بدن  :م لولی كه برای تداوی خش شدن آب وگود
استفاده میشود .این م لوآ از آب گوشداده شده نم شكر ویا
آرد تهیه شده میتواند.
( Reproductive healthی ت باروری  :خدمات
ی ی مانند تنظیم خانواده یا مواظبت های قبل از وددت كه
مشكدت ی ی مربوو اعضای توالد و تناسل خانم را وقایه
یا تداوی میكند.
( Reproductive partsاعضای باروری  :آن قسمت
های عضویت مرد و زن كه به آنها اگازۀ تولید وفل را
میدهد.
( Resistanceم)اومت  :توانایی كه ی موگود برای دفا
ازچی هاییكه سبب كشتن یا تصریب آن میشوند .اكثریت
باكتری ها به تأخیرات بعضی انتی بیوتی ها م)اومت لیدا
كرده اند .لذا تداوی با این دوا ها مؤخریت خود را از دست
داده اند.
 Rubellaیا ) German measlesیا سهخکانچ) :مر
ایست که از سبب سرایت یک ویروس بوگود آمده و میتواند
به وفل در حاآ رشد داخل رحم ضرر برساند.
( Rhythm methodروط موزون  :روط شمارط
روزها دیده شود.
S
( Safer sexروط مصوونتر م)اربت گنسی  :اگتناب از
تماس مست)یم با ناحی تناسلی خون منی یا رووبت مهبلی
شری گنسی.
 Salivaلعاب دهن
( Sanitationحفظ الص ه  :لاکی و یفائی عامه گهت
مانند تهی آب آشامیدنی لاک و لاك كردن
وقایه از امرا
م دت عمومی از كثافات.
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گلدی ساری كه از سبب

( Scabiesگر  :ی مر
یكنو لارازیت بوگود می.ید.
( Scarندبه  :ی ندبه یا نسج سصت و برگسته كه بعد از
ترمیم گروحات و زخم های گلد بجا میماند.
( Scrotumپ)ش خصی) ها) :خریطه ایكه در بین لاهای
مردان قرار دارد و در بین آن خصیه ها موقعیت دارند.
 Seizuresبه  convulsionمراگعه شود.
( Self-esteemاحترام بنفم  :ورز احساس خانم نسبت به
خودط و ن)شی كه در اگتما و فامیل دارد.
( Semenمنی  :مایع حاوی سپرم كه از قضیب در گریان
ان اآ خار میشود.
 Sepsisانتان شدید كه به خون انتشار كرده باشد.
( Sex workerکارگران گنسی  :افراد ایکه گهت کسب
لوآ ویا دیگر امتیازات وسایل ویا خدمات تن به م)اربت
گنسی میدهند.
 abuse :Sexual abuseرا ببینید.
 :Sexual assaultرابطه گنسی اگباری.
( Sexual harassmentآزار و اذیت گنسی  :رابطه
گنسی ناخواسته و اگباری به واسطه ی شصصیكه بادی
خانم حاكمیت و قدرت داشته باشد.
( Sexual healthی ت گنسی  :موقعیكه خانم بادی
زندگی گنسی خود كنتروآ داشته باشد.
 Sexual intercourseرابط گنسی كه در آن آل تناسلی
مرد داخل مهبل شود.
( Sexual rolesن)ش گنسیتی  :ورز برداشت اگتما از
مرد بودن و زن بودن.
(S.T.Is) Sexually transmitted infections
انتانات قابل انت)اآ از وریق م)اربت گنسی (انتانات
م)اربتی .
( Shockشاك  :ی حالت وخیم كه عدیم آن عبارت از
سریع و
ضعی شدید ضیا شعور عرق سرد نب
ضعیی میباشند .شاك از سبب ضیا مایعات وگود
خونری ی شدید گروحات سوختگی و انتان شدید به وگود
آمده میتواند.
( Side effectsعوار گانبی  :موقع ایكه دواها یا روط
های هورمونی تغییرات منفی را در عضویت به وگود
می.ورند.
( Speculumس یک)ل)م) :ی آله فل ی یا لدستیكی كوچ
كه مهبل را برای معاینه باز نگهمیدارد.
( Spermسپرم  :حجرات كوچ موگود در مایع منوی
مرد كه توانایی شنا و حركت در مهبل و ال)ا تصم را
دارند.
( Spermicideكشندۀ سپرم  :ی كریم یا گیلی لغ نده
كه با كشتن سپرم در گلوگیر از حاملگی کمک میکند.
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( Squeezing exerciseتمرین فشاری  :ی تمرین برای
ت)وی عضدت ضعیی ایكه سبب عدم اقتدار ادرار در خانم
میشوند.
( Statusموقی :اهمیت و م)ام یک فرد در خانواده و گامعه
ایکه زندگی میکند .ویا موقی یک فرد اگر از نظر اچ آی وی
مثبت باشد یا منفی.
 :STIsانتانات م)اربتی دیده شود.
( Sterileمع)م  :زمانیكه چی ی كامد عاری از میكروب
گردد.
( Sterilizationع)یم سازی  :روط دایمی تنظیم خانواده با
ع)یم ساختن ی مرد یا زن.
( Steroidsستیه)ئیدها) :ی گروپ از دواهاییكه برای
تداوی مشكدت ی ی مصتلی استفاده میشوند .ستیروئیدها اگر
گانبی وخیم
به مدت وودنی استفاده شوند باعث عوار
خواهند شد.
( Sthetoscopeگوشكی  :آله ایكه برای شنیدن آواز های
داخل عضویت مثد آواز های قلبی استفاده میشود.
( Stomachمعده  :عضو خریطه مانند در شكم كه در آنجا
غذا هضم میشود.
( Stoolمواد غایطه  :مواد فاضله ایکه از روده ها گذشته و
از وریق م)عد خار میشود.
( Stressفشار  :كار یا واقعه ایكه بادی خانم فشار وارد
میكند و سبب ایجاد ناراحتی گسمی و دماغی وی میشود.
( Strokeسکتۀ مغزا) :ضیا آنی شعور احساس ویا
قدرت حركت كردن كه توس خونری ی و موگودیت لصت
خون در دما به وگود میاید.
( Subcutaneous injectionsزرق ت ت الجلد  :زرق
داخل نسج ش می ت ت الجلد (نه درعضله یا ورید .
( Sugarشكر  :غذا های شیرین مانند عسل ویا نیشکر كه
انرژی زیا دارند.
( Support groupsگروپ های حمایتی  :زمانیكه افراد
دارای مشكل مشترك با هم گمع می شوند تا با یكدیگر كم
كنند.
( Surgeryعملیات گراحی  :موقعیكه ی داكتر بدن یک نفر
را میشگافد تا سبب امرا را دریافت و آنرا معالجه كند.
( Syphilisسفلیم  :ی انتان م)اربتی است.
( Syringeسرنج  :ی وسیله برای تطبیق دواها.
T
( Tamponsتامپون  :لنبه تكه ویا اسفنج كه در گریان
خونری ی ماهوار در مهبل گذاشته میشود تا خون را گذب
نماید.
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 :Tempretureدرگ حرارت بدن ی شص
( Testiclesخصی) ها) :قسمتی از آل تناسلی مرد كه در بین
 scrotumقرار دارند و سپرم را تولید میكنند.
( Testesteroneتستسته)ن) :هورمون عمدۀ مردانه.
وخیم كه توس یکنو
( Tetanusتیتانوس :ی مر
میكروب كه در مواد غایط انسانها و حیوانات زندگی میكند به
وگود می.ید .تیتانوس از وریق گرحه و زخم داخل عضویت
میشود.
( Thrushدهن گوط یا لصتگی دهن  :ی انتان فنگسی كه
سبب تشكل قطعات سفید و سوزط در دهن زبان و مری
میشود.
( Thyroid glandغده درقیه  :غده ایكه در گلو گلو
موقعیت دارد و هورمونی را تولید میكند كه بادی رشد و
تکامل تأخیر دارد .غدۀ درقیه برای فعالیت نارمل خود به
آیودین ضرورت دارد.
( Thermometerترمامیتر  :ی آله ایكه گهت اندازه گیری
درگ حرارت بدن استفاده میشود.
( Tissueنسج  :ساختمان هاییكه از حجرات تركیب شده و
اعضأ و نواحی مصتلی بدن را میسازند.
( Toxemiaت)کسیمی) :ی حالت خطرناك در گریان
حاملگی كه سبب اختد شده میتواند (اکدمپسیا را ببینید .
( Toxicزهری  :مادۀ سمی كه سبب امرا و مر شده
میتواند.
م)دار بیش از حد ی
( Toxicityسمیت :موقعیكه شص
دوارا میگیرد و دوا به سطح خطرناک خود در بدن میرسد.
( Traditional healersوبیبان م لی  :كه از روط های
عنعنوی و میراخی انت)اآ یافته از یک نسل به نسل دیگر
استفاده میكنند.
( Traumaترضی  :موقعیكه حادخ هولناكی به ی
شص یا ن دیكان او واقع میشود.
تناسلی كه
( Trichomonasتهیک)م)ناس) :ی مر
اكثرا از وریق م)اربت گنسی انت)اآ می یابد.
( Tubal ligationبسته نمودن نفیر ها  :عملیاتی كه ذریع ْه
آن لوله های رحمی قطع و بسته میشوند تا تصمه به رحم گهت
ال)ا نرسد.
(Tubal Preganancyحمل در لوله های رحمی  :به
 pregnancy in tubeمراگعه شود.
(Tuberculosisمر سل  :ی انتان وخیم بوده وتوس ی
میكروب ایكه شش ها را متأخر میسازد به وگود میاید.
 :Tubesبه  Fallopian tubeمراگعه شود.
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( Tumorت)م)ر) :نشوونمای غیرنارمل (گوشت اضافی .
U
( Ulcerقرحه  :ی زخم م من باز كه در گلد معده یا امعأ
بوده میتواند.
( Ultrasoundس)ن)گهایی) :ی ماشینی كه بوسیله تولید
یدا از قسمت های مصتلی بدن عكم میگیرد بدون آنكه گلد
قطع گردد .اغلبا برای تشصی حاملگی و دیدن وفل در داخل
رحم استفاده شود.
 Unconsciousبه  loss of consciousnessمراگعه شود.
( Unsafe sexم)اربت گنسی غیر مصوون  :تماس مست)یم
با خون منی و رووبت مهبلی شری گنسی (در یورتیكه
چانم مصابیت شری گنسی به انتانات م)اربتی موگود باشد .
( Urethraاحلیل  :تیوب كوچكی كه ادرار را از مثانه به
خار از بدن انت)اآ میدهد.
( Urineادرار  :مایع اضافی كه در مثانه گمع شده و از
وریق سورا ادرار كه در بادی دهان مهبل قرار دارد خار
میشود.
 :Uristixكاغذ های مصصوو كه در اخر تماس با اداریكه
حاوی گلوكوز باشد تغییر رن میدهد .و برای تشصی
مر شكر استفاده میشود.
( Uterusرحم  :به  Wombمراگعه شود.
V
 Vaccinationsیا  :Vaccinesدواهاییكه برای كسب
معافیت علیه امرا مصتلی تجوی میشوند( .مثد تیتانوس
 ( Vaginaمهبل یا كاناآ وددی  :ی تیوب عضلی كه از
دهان خارگی عضو تناسلی زن تا به رحم امتداد دارد.
)( Varicose veinsاریک)ز )ریدا :توسع غیر نارمل
وریدها – اغلب ب شکل برگسته آبی و مارلیچ – در لاهای
افراد مسن تر زنان حامله و زنان ایکه اوفاآ زیادی را به
دنیا آورده اند دیده میشود .زنان گاهی در ناحی تناسلی نی
واریکوز وریدی دارند.
( Vasectomyبستن ل)ل) هاا انتطا س هم ر مه ان) :ی
روط دایمی گلوگیری از حاملگی كه در آن تیوب هاییكه
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سپرم را از خصیه ها به قضیب انت)اآ میدهند بسته و قطع
میشوند.
( Veinsوریدها  :ر های نازك تیوب مانند كه خون را از
اعضأ به قلب انت)اآ می دهند (شریان را ببینید
( Virginباكره  :فرد ایکه م)اربت گنسی نداشته باشد.
)( Virusیه)س) :گراخیم كوچكتر از باكتری كه سبب
بعضی امرا انتانی میشوند.
( Visual inspectionمعاینه با دیدن  :یک روط دریافت
نمودن سروان عنق رحم در زنان .با یک م لوآ سرکه
(اسیتیک اسید عنق رحم رن میشود که در اخر آن حجرات
غیر نارمل سفید رن خواهند شد.
( Vitaminsویتامین ها  :مواد غذایی ایكه برای بدن ضرور
است تا بصوبی کار نموده در م)ابل امرا مجادله نموده و
بعد از مریضی ها یا گروحات بهبودی حایل کند.
( Vomitingاستفرا  :به بیرون لرتاب كردن م توی معده
از وریق دهن.
( Vulvaفر  :تمام قسمت های قابل دید اعضای تناسلی
خارگی زنانه كه در بین دولا قرار دارد.
W
( Withdrawalقطع دوایی  :دوره ایكه بدن ی شص
معتاد ف یکی به عدم استفاده از دوا یا الكوآ عادت میكند.
 uterus( Wombیا رحم  :ی خریط عضلی قوی كه در
داخل شكم موقعیت دارد .خونری ی ماهوار از رحم خار
میشود و گنین در رحم رشد و انکشاف میكند.
X
( X-rayاكسری  :تصویر برداری قسمت های داخلی بدن
مثد استصوان یا شش به وسیل استفاده از شعا ایكم .ضرور
نیست که گلد بدن بریده و باز شود.
Y
( Yeast infectionانتان فنگسی یا لولن ها  :انتان مهبلی
همراه با افرازات سفید لاغنده ئی خارط و سوزط .این
انتانات در حاملگی و زمان استفاده از انتی بیوتی ها معموآ
اند.

