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Je dois prendre votre pouls.
Unë kam për të marrë impuls tuaj.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Unë kam për të marrë presionin e gjakut.

je dois prendre votre température.
Unë kam për të marrë temperaturën tuaj.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Unë kam për të marrë normën tuaj të frymëmarrjes.

Je dois vous faire une prise de sang.
Unë duhet të ju bëjë një test të gjakut.

Je dois vous poser une perfusion.
Unë duhet të ju pyes një infuzion.

Je dois refaire votre pansement.
Unë duhet të bëj sërish salcë tuaj.

Je dois vous faire une piqûre.
Unë duhet të ju jap një injeksion.

Je viens faire votre toilette.
I ardhur në tualet tuaj.

Vous ne devez pas boire.
Ju nuk duhet të pini.

Vous ne devez pas manger.
Ju nuk duhet të hani.

Vous ne devez pas fumer.
Ju nuk duhet të pijnë duhan.

Vous ne devez pas vous lever.
Ju nuk keni për të marrë deri.



Je vous donne des médicaments.
Unë ju jap ilaç.

Je vous donne des antalgiques.
Unë ju jap qetësues, ju lutem.

Vous allez avoir :
Ju do të keni:

une radio radio

une échographie ultratingull

un scanner një skaner

un plâtre një suva

un pansement një salcë

C’est la sonnette pour nous appeler.
Kjo është kambana për të na telefononi.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Këto janë butona për të kthehet në ose off dritë.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Këto janë urdhërimet për të rritur ose ulur në shtrat
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Kjo është një pjesë që ju lejon për të na tregoni se çfarë ju mendoni ose të dëshironi.

Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar, ju lutem na telefononi.

Unë dua për të ngrënë. Unë dua për të pirë.
Je veux manger. Je veux boire.

Unë dua për të urinuar. Unë dua të pastroj.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Më dhemb. Unë jam i frikësuar.
J’ai mal. J’ai peur.

Unë jam i nxehtë. Unë jam i ftohtë.
J’ai chaud. J’ai froid.

Unë kam përzier. I vjellë.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Më merren mendtë.
J’ai des vertiges.

Unë do të doja të të ndryshohet (I urinuar).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Unë dua të jenë të zhvendosur në shtrat
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Dua informacion.
Je voudrais des informations.


