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Je dois prendre le pouls de votre enfant.
Unë duhet të marr pulsin e fëmijës suaj.

Je dois prendre la tension artérielle de votre enfant.
Duhet të marr presionin e gjakut të fëmijës suaj.

je dois prendre la température de votre enfant.
Unë kam për të marrë temperaturën e fëmijës suaj.

Je dois prendre la fréquence respiratoire de votre enfant.
Duhet të marr normën e frymëmarrjes së fëmijës suaj.

Je dois  faire une prise de sang à votre enfant.
Unë duhet të bëj një test gjaku për fëmijën tuaj.

Je dois  poser une perfusion à votre enfant.
Unë duhet të jap një infuzion për fëmijën tuaj.

Je dois refaire le pansement.
Unë kam për të bërë një fashë për fëmijën tuaj.

Je dois faire une piqûre à votre enfant.
Unë duhet t'i jap fëmijës suaj një injeksion.

Votre enfant ne doit ni boire ni manger.
Fëmija juaj nuk pi apo ha.

Votre enfant ne doit pas se lever ni s'asseoir.
Fëmija juaj nuk duhet të ngrihet ose të ulet.

Je donne des médicaments à votre enfant
Unë i jap mjekësinë fëmijës suaj.

Je donne des antalgiques à votre enfant.
Unë u jap fëmijëve analgjezikët (ilaçet e dhimbjes).

Je donne des antibiotiques à votre enfant.
Unë ju jap antibiotikët fëmijës tuaj (droga kundër infeksionit)

Votre enfant va avoir :
Fëmija juaj do të ketë:

une radio une échographie
  një provim x-ray   një ultratingull

un scanner
një skaner

un plâtre un pansement
një llaç   një fashë
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Kjo është një fletë që do t'ju lejojë të na tregoni se çfarë mendoni apo dëshironi.

Fëmija im është i uritur. Mon enfant a faim.
Fëmija im është i etur. Mon enfant a soif.

Fëmija im dëshiron të urinojë. Mon enfant veut uriner.
Fëmija im dëshiron të shuajë. Mon enfant veut déféquer.

Fëmija im është në dhembje. Mon enfant a mal.

Fëmija im është i nxehtë. Mon enfant a chaud.
Fëmija im është i ftohtë. Mon enfant a froid.
Fëmija im dëshiron të vdesë. Mon enfant a des nausées.
Fëmija im ka vjellë. Mon enfant a vomi.

Fëmija im është më i shqetësuar se zakonisht.
Mon enfant est plus agité que d'habitude.

Fëmija im është më pak i zgjuar se zakonisht.
Mon enfant est moins éveillé que d'habitude.


