
Greek

Avez-vous des douleurs ? Je dois prendre votre pouls.

Έχετε πόνο; Oui / ναί Non / δεν Θα πάρω το σφιγμό σας

Montrez moi ou vous avez mal. Je dois prendre votre tension artérielle.
Δείξτε μου πού πονάτε Θα σας πάρω την πίεση

Pourriez-vous chiffrer votre douleur entre 0 et 10 Je dois prendre votre température.
Μπορείτε να προσδιορίσετε το μέγεθος του πόνου μεταξύ κλίμακας από το 1 έως το 10 Θα πάρω τη θερμοκρασία σας

(10 étant la note pour une douleur insupportable) ? Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
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Je dois vous faire une prise de sang.
Να πάρω αίμα

Je vous donne des médicaments. Je dois vous poser une perfusion.
Σας δίνω Φάρμακα Έγχυση

Je vous donne des antalgiques. Je dois vous faire une piqûre.
Σας δίνω Τα αναλγητικά Ένα τσίμπημα

Est ce que ce médicament soulage votre douleur ?           Je dois refaire votre pansement.
Αυτό το φάρμακο ανακούφισε τον πόνο σας; Επίδεσμο

Je vous donne des antibiotiques : Je viens faire votre toilette.
Ανάλογα με την κατάσταση της υγείας σας,    ίας σας, ο γιατρός θα ζητήσει  τρός θα μπορούσε να ζητήσει επιπλέον εξετάσεις, όπως ακτινογραφία, υπέρηχο ή ακόμη να σας κρατήσει για να παρακολουθήσει και να εποπτεύσει την υγεία σας.Σας δίνω Τα αντιβιοτικά Την προσωπική σας καθαριότητα

Grec  Ελληνικά

Θα εξετάσω την κοιλιακή χώρα για να



Vous ne devez pas boire. Pouvez-vous vous asseoir ?                   
Δεν επιτρέπεται να πιείτε Μπορείτε να καθίσετε;

Vous ne devez pas manger. Pouvez-vous vous lever ?                   
Δεν επιτρέπεται να φάτε Μπορείτε να σηκωθείτε;

Vous ne devez pas fumer. Pouvez-vous marcher ?                       
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα Μπορείτε να περπατήσετε;

Vous ne devez pas vous lever. Pour nous appeler appuyer ici.
Δεν επιτρέπεται να σηκωθείτε Για να μας καλέσετε, πιέστε εδώ

Il faut rester en isolement. Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Πρέπει να μείνετε απομονωμένος - νη. Για να ανάψετε ή να σβήσετε το φώς, πιέστε εδώ

Vous devez garder ce masque sur vous. Les toilettes sont ici.
Πρέπει να φορέσατε αυτή τη μάσκα . Η τουαλέττα είναι εδώ

Ne bougez pas La salle de bain est ici.

Μην κινηθείστε Το μπάνιο είναι εδώ

Vous allez avoir : Πρέπει να έχετε:

une radio un scanner une échographie
Ακτινογραφία Η τομογραφία Ο υπέρηχος

Une opération un pansement un plâtre

Η εγχείρηση Επίδεσμο Ο γύψος



J’ai peur.
J’ai mal. Φοβάμαι
Πονάω Je veux manger.

Πεινάω

J’ai chaud.
Ζεσταίνομαι Je veux boire.

Διψάω

Je veux uriner.
Θέλω να κατουρίσω

J’ai froid.
Κρυώνω Je veux déféquer.

J’ai vomi. J'ai des diarrhées

Έκανα εμετό Έχω διάρροιες

J’ai des nausées.
Έχω ναυτίες

Έχω ιλίγγους
Je voudrais des informations.
Θα ήθελα πληροφορίες.

A donner au patient.

J’ai des vertiges.

Θέλω να αφοδεύσω - 
Ενεργηθώ


