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Je dois prendre votre pouls.
Mən sizin pulse almaq lazımdır.
Je dois prendre votre tension artérielle.
Mən sizin qan təzyiqi almaq lazımdır.
je dois prendre votre température.
Mən sizin temperatur almaq lazımdır.
Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Mən sizin tənəffüs dərəcəsi almaq lazımdır.
Je dois vous faire une prise de sang.
Mən sizə bir qan test etmək lazımdır.
Je dois vous poser une perfusion.
Mən sizə bir infuziya soruşmaq lazımdır.
Je dois refaire votre pansement.
Mən sizin sarğı redo lazımdır.
Je dois vous faire une piqûre.
Mən sizə bir injection vermək lazımdır.
Je viens faire votre toilette.
Mən sizin tualet gəlir.
Vous ne devez pas boire.
Siz içmək lazımdır.
Vous ne devez pas manger.
Siz yemək olmaz.
Vous ne devez pas fumer.
Siz siqaret olmamalıdır.
Vous ne devez pas vous lever.
Siz almaq yoxdur.

Je vous donne des médicaments.
Mən sizə dərman verir.
Je vous donne des antalgiques.
Mən sizə Ağrı kesici verir.
Vous allez avoir :
Siz olacaq:
une radio

radio

une échographie

ultrasəs

un scanner

bir skaner

un plâtre

bir gips

un pansement

sarğı

C’est la sonnette pour nous appeler.
Bu bizə zəng etmək üçün zəng var.
Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Bu və ya işıq söndürmək üçün düymələri var.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Bu artırmaq və ya yataq aşağı əmrləri
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Bu hiss və ya istədiyiniz nə bizə imkan verir ki, bir parça.
Biz sizə yardım etmək üçün burada, bizə zəng edin.
Mən yemək istəyirəm.
Je veux manger.

Mən içmək istəyirəm.
Je veux boire.

Mən işəmək istəyirəm.
Je veux uriner.

Mən qığlamaq istəyirəm.
Je veux déféquer.

Bu acıyor.
J’ai mal.

Mən qorxuram.
J’ai peur.

Mən isti deyiləm.
J’ai chaud.

Mən soyuq deyiləm.
J’ai froid.

Mən bulantı var.
J’ai des nausées.

Mən vomited.
J’ai vomi.

Mən gicəlləndirmək hiss edirəm.
J’ai des vertiges.
Mən (I urinated) dəyişdirilə istəyirəm.
Je voudrais être changé (j’ai uriné).
Mən yataq köçürüləcək istəyirəm
Je veux être réinstallé dans mon lit.
Mən məlumat istəyirəm.
Je voudrais des informations.

