Birman
ရောက်လာခြင်း

1. Accueil

www.tralelho.fr

Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
သင့်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေး entry ကိုအောင်နှင့်သင့်ဖိုင်ကိုဖန်တီးရန်တင်ပြဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်:
Votre pièce d'identité ou votre passeport
သင့်ရဲ့ Identitity စက္ကူသို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
Votre carte Européenne de santé
သင့်ရဲ့ဥရောပကနျြးမာရေးကတ်
Votre carte d'assurance privé
သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအာမခံကဒ်
Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge
အဆိုပါ ER ရန်သင့်ခရီးစဉ်၏ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာဖွစျလိမျ့မညျ

2. Votre attente

သင့်ရဲ့စောင့်ဆိုင်း

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous
appeleront dès que votre tour viendra.
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En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.
ထိုအတောအတွင်း, သောက်စရာသို့မဟုတ်မီးခိုးမစားကြဘူးပါ။
Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui vous donnera un antalgique.
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3. Votre prise en charge avec l'IAO

အဆိုပါသူနာပြုနှင့်အတူသင်၏အကူအညီ

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de
votre venue.

သင်သူနာပြုရန်သင့်အလည်အပတ်များအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာတိတ်ဆိတ်တဲ့အခန်း
တစ်ခန်းထဲမှာထိုင်လိမ့်မည်။

L'infirmier va vous poser un bracelet qui indique votre nom et votre prénom,
gardez le tout le temps de votre séjour aux urgences ou à l'hopital.
အဆိုပါသူနာပြုအရေးပေါ်ခန်းထဲမာှ ဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံ၌သင်တို့၏နေထိုင်ရှိသမျှသောအချိန်ကိုစောင့်ရှောက်သင့်အ
မည်နှင့်သင့်ပထမအမည်ကိုညွှန်ပြတဲ့လက်ကောက်ဝတ်ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။

Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller
avec une blouse de l'hopital.
ဆရာဝန်များ၏စာမေးပွဲလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အလို့ငှာခုနှစ,်

သူနာပြုဆေးရုံတစ်အင်္ကျီနှင့်အတူဝတ်စားဆင်ယင်ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မည်။

Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de
soin pour attendre le médecin.

အိမ်သူနာပြုရဲ့မေးခွန်းများကိုမေးပြီးတာနဲ့သူမဆရာဝန်စောင့်တစ်ဦးစောင့်ရှောက်မှုဧရိယာရန်သင့်အားယူပါလိမ့်မ
ယ်။

Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre
dans le hall.
သင့်မိသားစုစောင့်ရှောက်မှု၏ဧရိယာမှသင်တို့နှင့်အတူရှိလာနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ,
ထိုသူတို့ခန်းမထဲမှာစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ်။

4. La consultation médicale

အဆိုပါဆေးဘက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour
approfondir votre examen.
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Selon votre état de santé, le médecin demandera parfois des soins, comme une prise de
sang, un examen comme une radio ou un scanner, ou pourra demander de vous garder en
observation pour surveiller votre état de santé.
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Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
သွေးစစ်ပြီးနောက်ကရလဒ်ရဖို့အကြောင်းကို 1:30 နာရီကြာပါတယ်။

Si le médecin demande un scanner, vous aurez l'examen dans la journée (ou la nuit), mais
il y a parfois beaucoup de scanner a réaliser dans la même journée et l'attente peut durer
quelques heures.
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Nous vous demandons de ne pas manger ou boire tant que le médecin ne vous y a pas
autorisé, certains examens demandant de rester à jeun.
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