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Je dois prendre votre pouls.
Трябва да вземете пулс.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Аз трябва да се вземат на кръвното си налягане.

je dois prendre votre température.
Трябва да се вземат температурата си.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Трябва да вземете дихателната честота.

Je dois vous faire une prise de sang.
Трябва да ви направи кръвен тест.

Je dois vous poser une perfusion.
Аз трябва да ви задам един инфузия.

Je dois refaire votre pansement.
Аз трябва да ремонтирам си превръзка.

Je dois vous faire une piqûre.
Аз трябва да ви дам една инжекция.

Je viens faire votre toilette.
Аз идвам да ви тоалетна.

Vous ne devez pas boire.
Не трябва да се пие.

Vous ne devez pas manger.
Вие не трябва да яде.

Vous ne devez pas fumer.
Вие не трябва да се пуши.

Vous ne devez pas vous lever.
Вие не трябва да се изправи.



Je vous donne des médicaments.
Аз ви давам лекарство.

Je vous donne des antalgiques.
Давам ти болкоуспокояващи.

Vous allez avoir :
Вие ще трябва:

une radio радио

une échographie ултразвук

un scanner скенер

un plâtre мазилка

un pansement дресинг

C’est la sonnette pour nous appeler.
Това е камбаната, за да ни се обадите.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Това са бутоните, за да включите или изключите светлината.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Това са команди за повишаване или понижаване на леглото
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Това е парче, което ви позволява да ни кажете какво чувствате или искате.

Ние сме тук, за да ви помогне, моля, обадете ни се.

Искам да ям. Искам да се пие.
Je veux manger. Je veux boire.

Искам да уринира. Искам да се пречиствам.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Боли. Страх ме е.
J’ai mal. J’ai peur.

Аз съм горещ. Студено ми е.
J’ai chaud. J’ai froid.

Имам гадене. Повърнах.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Вие ми се свят.
J’ai des vertiges.

Бих искал да се промени (I уринирал).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Искам да бъда преселени в леглото
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Искам информация.
Je voudrais des informations.


