
הגרונטולוגיה למונחי אנגלי עברי לקסיקון

עדכון דף

נאורה יהב,



" \ BRS3486/S
1 י גרונטול למחקר עגריאנגלי לקסיקון

4543710
ו

t

BRS3^86/S

. י   P.

ו .יי

i

I

1

1

1

j



.די  י י י *'^, י .■ ■'י

הגרונטולוגיה למונחי הלקסיקון עדכון

הכוונה המכון. של ה י ג ו לגרונטול ללקסיקון עדכון דף יוצא טובה בשעה

אחידות וליצירת לתחום הקשורים המונחים בהפצת לעזור היא הלקסיקון בהוצאת
העובדים. בקרב במינוח

לעדכנו להקפיד עלינו ואמין, יעיל כליעזר יהיה שהלקסיקון לשמור כדי
לרשום העוברים התבקשו לכן המכון. עובדי כל של פעולה שיתוף תוך ולתקנו,

חדשים, נחוצים ערכים ולהציע קיימים, לערכים בקשר הערות

לכל לעזר להיות שיכולות והצעות, הערות מובאות המצורפים בדפים
בקרוב להוציא מתכוונים ואנו אזלה, הלקסיקון של הראשונה המהדורה העובדים.

אלה. שבדפים החדש החומר את גם שתכלול ומעודכנת, חדשה,מתוקנת מהדורה

להיכנס הראויים וביטויים מלים עוד להציע ואף ולייעץ, להעיר הזמן זה

זו. במהדורה כבר בהצעותיכם להטתמש שנוכל כך ללקסיקון,
מלים, חידושי שרכשו הלשוני בידע אותנו ששיתפו החוקרים לכל תודתנו

להעשרת ותרמו וכדומה, המכון למחקרי הקשורים ביטויים מונחים, תרגומי
הלקסיקון.

הפרסומים. יחידת
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חדשים ערכים

sibling (SINGULAR) אחאים) (רבים: ארואי

interdisciplinary ביןמקצועי

home visit בית ביקור

social visit, friendly VISIT חברתי ביקור

NURSING CARE INSURANCE סיעוד ביטוח

pastime זמן בילוי

priority rating עדיפות דרגת

regular supervision  שוטפת הדרכה

referral הפניה

activating הפעלה

steering committee ;. י היגוי ועדת
hallucinations שוא חזיונות

personal NURSING CARE איש* סיעודי טיפול

CLINICAL NURSING CARE קליני סיעודי טיפול

continuing care unit טיפו*ל להמשך יחידה

voluntarism unit התנדבות יחידת

costbenefit ratio עלותתועלת יחס

locality ייוזוב

comprehensive כוללני

title כותר

local social service bureau מקומית רווחה לשכת

implementor מפעיל תכנית, מבצע

life course החיים מהלך
SOCIAL disability חברתית מוגבלות

functional disability תפקודית מוגבלות

licensed beds תקן מיטות



physician visit by appointment system . מיעוד

road safety instructors תנועה מסבירי

life cycle החיים מעגל

implementor מבצע תכנית, מפעיל
principal lifetime occupation עיקרי משלחיד
accountabilty וחשבון דין מתן

needy נזקקים

GRANDPARENT FOR KINDERGARTEN ן סבג

specificity  סגוליות
professional staff מקצועי סגל
homerepairs team תיקונים סיירת

operating costs .. הפעלה עלות

development costs פיתוח עלות

physiology of aging הזיקנה של פיזיולוגיה

application פנייה

"zofia", social work aide "צופייה"
maintenance subsidy אחזקה צבת קי

multidisciplinary רבמקצועי

survivor שאיר

kin שאר

ongoing, current שוטף

burnout שחיקה

turf פעילות שטח

placement שיבוץ

retention rate התמרה שיעור

staff/patient ratio למטופל אדם כוח שיעור
nursing care SERVICES סיעודיים שירותים
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VALIDATION תיקןף
CROSS validation צולב תיקוף
DEMONSTRATION PROGRAM הדגמה תכנית
OBSERVATION n,3:jn

overheads תקורה
official staffing standards ארס כוח \pn

operational budget תפעול \1?ציב
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לתיקונים הצעות
או בעברית שלהם ההגירה את לתקו צריו אבל ו ,.,.">יו

1 *י אבל בלקסיקון, נמצאים (הערכים

( 1>נגלית.

ELIGIBILITY LEVEL

ASSESSMENT זכאית יגת
EVALUATION אים) (של ;עיכי'

תכנית) (של .ערכה
PERSONAL CARE ' y

Sigאישי >t
HOME HELP . פי 1

ויפולבית
DESIGN 1

SKILLED NURSING CARE מעיי
מורכב סיעוד

(nursing=uhu2 (סיעוד
HOMEMAKING HELP

ביתית עזרה
MEDICAL EQUIPMENT y

רפואי ציוד
(INSTRUMENT (לא

HOMEBOUND

לבית רתוק
(HOUSEBOUND (לא
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ACCOUNTABILTY וחשבון דין מתן

activating הפעלה

APPLICATION פניירי
BURNOUT שחי7יה

CLINICAL NURSING CARE קליני סיעודי טיפול
COMPREHENSIVE כוללני
continuing care unit טיפול לחממך >ח>7ר.

costbenefit ratio ■ תועלת עלות יחס

cross validation צו>'ב תיקוף
CURRENT ,ONGOING שיטי*

demonstration program■ הדגמה תכנית
development costs פיתוח עלות
friendly visit, social visit חברתי ביקור
functional disability תפקודית מוגבלות
grandparent for kindergarten ו סבג

hallucinations יוא חזיונות

homerepairs team . תיקונים סיירת

home visit ביו1 ביקור
implementor מפעיל תכנית, מבצע
interdisciplinary ביןמקצ***

kin שאר

licensed beds תקו מיטות

life COURSE החיים מהלך

life cycle החיים מעגל
locality יי"יב
LOCAL SOCIAL service bureau מקומית רווחה לשכת
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MAINTENANCE SUBSIDY אחזקה קיצבת
multi disciplinary רבמקצועי
needy נזקקים

NURSING CARE INSURANCE סיעוד ביטוח

nursing care services סיעודיים שירותים
OBSERVATION תצפית
official staffing standards אדם כוח תקן

ongoing, current שוטף
operating costs . הפעלה עלות
OPERATIONAL BUDGET תפעול תקציב
overheads תיןייה
pastime י . זמן בילוי
personal NURSING care אישי סיעודי טיפול
physician visit by appointment system מיעוד

physiology of AGING הזיקנה של פיזיולוגיה
placement , שיבוץ
principal lifetime occupation עיקרי משלחיד
priority rating . עדיפות דרגת

professional staff מקצועי סגל
referral הפניה

regular supervision 0וטפת הדרכה

retention rate התמדה שיעור

road safety INSTRUCTORS תנוער. ירי מסב
sibling (SINGULAR) אחאים) (רבים: אחאי
SOCIAL DISABILITY חברתית מוגבלות
social visit, friendly visit חברתי ביקור
specificity סגוליזת
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staff/patient ratio למטופל ארם כוח שיעור
STEERING COMMITTEE היגוי ועדת

SURVIVOR שאיר

TITLE כיתי I
TURF פ?גילות nOE' I
VALIDATION C11f7>n

VOLUNTARISM UNIT התנדבות יחידו!

"zofia", social work aide צופייה"
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לתיקונים הצעות

או בעברית שלהם ההגדרה את לתקן צריך אבל בלקסיקון, נמצאים (הערכים
באנגלית.)

assessment אדם) (טל הערכה

DESIGN מעיי
eligibility level זכאות דרגת
evaluation תכנית) (קל הערכה

HOME HELP .  . בית טיפול I
HOMEBOUND לבית רתיק I

)housebound (לא
homemaking help , ביתית עזרה
medical EQUIPMENT  רפואי ציוד

(INSTRUMENT (לא

PERSONAL CARE איטי טיפיל
skilled nursing care טורכב סיעוד
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