
Géorgien
www.tralelho.fr

Je dois prendre votre pouls.
მე უნდა მიიღოს თქვენი პულსი.

Je dois prendre votre tension artérielle.
მე უნდა მიიღოს თქვენი არტერიული წნევა.

je dois prendre votre température.
მე უნდა მიიღოს თქვენი ტემპერატურა.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
მე უნდა მიიღოს თქვენი სუნთქვის სიხშირე.

Je dois vous faire une prise de sang.
მე უნდა გააკეთოს, თუ სისხლის ტესტი.

Je dois vous poser une perfusion.
მე უნდა გთხოვოთ ერთი ინფუზია.

Je dois refaire votre pansement.
მე უნდა redo თქვენი dressing.

Je dois vous faire une piqûre.
მე უნდა გადმოგცეთ ინექცია.

Je viens faire votre toilette.
მე მოვედი თქვენი ტუალეტის.

Vous ne devez pas boire.
თქვენ არ უნდა დალევა.

Vous ne devez pas manger.
თქვენ არ უნდა ჭამა.

Vous ne devez pas fumer.
თქვენ არ უნდა ეწეოდნენ.

Vous ne devez pas vous lever.
თქვენ არ უნდა მიიღოს.



Je vous donne des médicaments.
მე გაძლევთ მედიცინაში.

Je vous donne des antalgiques.
მე გაძლევთ ტკივილგამაყუჩებლები.

Vous allez avoir :
თქვენ მოგიწევთ:

une radio რადიო

une échographie ულტრაბგერითი

un scanner სკანერის

un plâtre თაბაშირის

un pansement გასახდელი

C’est la sonnette pour nous appeler.
ეს არის ზარი დარეკოთ.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
ეს ღილაკები ჩართოთ ან შუქი.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
ეს ბრძანებები ამაღლება ან დაწევა საწოლი
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ეს არის ნაწილი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გვითხარით, რას გრძნობს, ან გსურთ.

ჩვენ აქ ვართ, რათა თქვენ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.

მინდა ჭამა. მინდა დალევა.
Je veux manger. Je veux boire.

მინდა urinate. მინდა defecate.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

ეს არის მავნებელი. მე ვარ შეშინებული.
J’ai mal. J’ai peur.

ვარ ცხელი. მე ცივი.
J’ai chaud. J’ai froid.

მაქვს გულისრევა. მე ესროლა.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

ვგრძნობ თავბრუსხვევას.
J’ai des vertiges.

მინდა, რომ შეიცვალოს (I შარდვა).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

მე მინდა, რომ გადასახლებული საწოლი
Je veux être réinstallé dans mon lit.

მინდა ინფორმაცია.
Je voudrais des informations.


