
Grec
www.tralelho.fr

Je dois prendre votre pouls.
Πρέπει να πάρω το σφυγμό σας.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Πρέπει να πάρω την αρτηριακή σας πίεση.

je dois prendre votre température.
Πρέπει να πάρετε τη θερμοκρασία σας.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Πρέπει να πάρω αναπνευστικό ρυθμό σας.

Je dois vous faire une prise de sang.
Πρέπει να σας μια εξέταση αίματος να κάνει.

Je dois vous poser une perfusion.
Έχω να σου κάνω μια έγχυση.

Je dois refaire votre pansement.
Έχω να ξανακάνει ντύσιμο σας.

Je dois vous faire une piqûre.
Δεν έχω να σας δώσω μια ένεση.

Je viens faire votre toilette.
Έρχομαι στην τουαλέτα σας.

Vous ne devez pas boire.
Δεν πρέπει να πίνετε.

Vous ne devez pas manger.
Δεν πρέπει να τρώνε.

Vous ne devez pas fumer.
Δεν πρέπει να καπνίζουν.

Vous ne devez pas vous lever.
Δεν χρειάζεται να σηκωθεί.



Je vous donne des médicaments.
Σας δίνω το φάρμακο.

Je vous donne des antalgiques.
Θα σας δώσω παυσίπονα.

Vous allez avoir :
Θα πρέπει:

une radio ραδιόφωνο

une échographie υπέρηχος

un scanner σαρωτή

un plâtre το γύψο

un pansement μια σάλτσα

C’est la sonnette pour nous appeler.
Είναι το κουδούνι για να μας καλέσετε.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Αυτά είναι τα κουμπιά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Αυτές είναι εντολές για να αυξάνουν ή να μειώνουν το κρεβάτι
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Αυτό είναι ένα κομμάτι που σας επιτρέπει να μας πείτε τι αισθάνεστε ή θέλουν.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Θέλω να φάω. Θέλω να πιω.
Je veux manger. Je veux boire.

Θέλω να ουρήσει. Θέλω να αφοδεύσει.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Πονάει. Φοβάμαι.
J’ai mal. J’ai peur.

Είμαι ζεστό. Είμαι κρύο.
J’ai chaud. J’ai froid.

Έχω ναυτία. Έκανα εμετό.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Έχω ζαλάδα.
J’ai des vertiges.

Θα ήθελα να αλλάξει (Ι ουρήσει).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Θέλω να μετεγκατασταθούν στο κρεβάτι
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Θέλω πληροφορίες.
Je voudrais des informations.


