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Je dois prendre votre pouls.
Ես պետք է վերցնել ձեր զարկերակային.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Ես պետք է վերցնել ձեր արյան ճնշումը:

je dois prendre votre température.
Ես պետք է վերցնել ձեր ջերմաստիճանը.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Ես պետք է վերցնել ձեր շնչառական տոկոսադրույքը.

Je dois vous faire une prise de sang.
Ես պետք է համոզվեք, որ դուք մի արյան թեստ.

Je dois vous poser une perfusion.
Ես պետք է հարցնել ձեզ մի թուրմ:

Je dois refaire votre pansement.
Ես պետք է Կրկնել Ձեր սոուս.

Je dois vous faire une piqûre.
Ես պետք է ձեզ մի ներարկման.

Je viens faire votre toilette.
Ես եկել եմ ձեր զուգարանից.

Vous ne devez pas boire.
Դուք չպետք է խմել:

Vous ne devez pas manger.
Դուք չպետք է ուտել:

Vous ne devez pas fumer.
Դուք չպետք է ծխում:

Vous ne devez pas vous lever.
Դուք չունեք հաղորդագրություն փակցնելու պետք է ստանալ մինչեւ.



Je vous donne des médicaments.
Ես տալիս եմ ձեզ դեղորայք.

Je vous donne des antalgiques.
Ես տալիս եմ ձեզ ցավազրկողներ:

Vous allez avoir :
Դուք կունենաք:

une radio ռադիո

une échographie ուլտրաձայնային

un scanner A Scanner

un plâtre ա սպեղանի

un pansement հագնվելու

C’est la sonnette pour nous appeler.
Դա զանգը զանգահարել մեզ:

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Սրանք են այն կոճակները միացնել կամ անջատել լույսի ներքո:

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Սրանք հրամաններ է բարձրացնել կամ իջեցնել մահճակալ
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Սա մի կտոր է, որ թույլ է տալիս Ձեզ ասել, թե մեզ, թե ինչ եք զգում, կամ ուզում.

Մենք այստեղ ենք օգնել ձեզ, խնդրում ենք զանգահարել մեզ:

Ես ուզում եմ ուտել: Ես ուզում եմ խմել:
Je veux manger. Je veux boire.

Ես ուզում եմ urinate. Ես ուզում եմ մաքրել:
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Այն ցավում է: Ես վախենում.
J’ai mal. J’ai peur.

Ես տաք. Ես ցուրտ.
J’ai chaud. J’ai froid.

Ես ունենում եմ սրտխառնոց: Ես փսխել:
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Գլուխս է պտտվում:
J’ai des vertiges.

Ես կցանկանայի է փոխվել (I միզել):
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Ես ուզում եմ, որ վերաբնակեցված անկողնում
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Ես ուզում եմ տեղեկություններ.
Je voudrais des informations.


