
Hebrew ִעְבִרית

Avez-vous des douleurs ? Je dois prendre votre pouls.
כואב לך? Oui / כן Non / לא אני אמדוד לך דופק

Montrez moi ou vous avez mal. Je dois prendre votre tension artérielle.
איפה כואב לך? אני אמדוד לך לחץ דם

Pourriez-vous chiffrer votre douleur entre 0 et 10 Je dois prendre votre température.
האם את/ה יכול לדרג את הכאב שלך מ- 1 עד 10 (כאשר 10 זה בלתי נסבל ) אני הולכת למדוד לך חום

(10 étant la note pour une douleur insupportable) ? Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
זה בלתי נסבל 10
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Je dois vous faire une prise de sang.
לקיחת דם

Je vous donne des médicaments. Je dois vous poser une perfusion.
אני נותן לך: קצת תרופות עירוי

Je vous donne des antalgiques. Je dois vous faire une piqûre.
אני נותן לך: כמה משככי כאבים זריקה

Est ce que ce médicament soulage votre douleur ?           Je dois refaire votre pansement.
האם התרופה הזאת עוזרת נגד כאבים? חבישה

Je vous donne des antibiotiques : Je viens faire votre toilette.
אני נותן לך: קצת אנטיביוטיקה הניקיון האישי

Hébreu

אני אניח את היד שלי על הבטן שלך על מנת לבדוק לך את 
הנשימה . אפשר לנשום בצורה רגילה ורצוי לא לדבר



Vous ne devez pas boire. Pouvez-vous vous asseoir ?                   
אסור לך לשתות. האם את/ה יכול/ה לשבת ?

Vous ne devez pas manger. Pouvez-vous vous lever ?                   
אסור לך לאכול. האם את/ה יכול/ה לעמוד?

Vous ne devez pas fumer. Pouvez-vous marcher ?                       
אסור לעשן כאן האם את/ה יכול/ה ללכת ?

Vous ne devez pas vous lever. Pour nous appeler appuyer ici.
אסור לקום. כדי להתקשר אלינו, לחצו כאן.

Il faut rester en isolement. Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
אתה צריך להישאר בבידוד כדי להדליק או לכבות את האורות, לחץ כאן.

Vous devez garder ce masque sur vous. Les toilettes sont ici.
אתה צריך ללבוש את המסכה הזו השירותים כאן.

Ne bougez pas La salle de bain est ici.
אל תזוז השירותים כאן.

Vous allez avoir : צריך להיות לך

une radio un scanner une échographie
צילום אולטרסאונד

Une opération un pansement un plâtre

ניתוח חבישה

את הצילום

אני צריך לשים לך גבס



J’ai peur.
J’ai mal. אני מפחד
כואב לי. Je veux manger.

אני רעב.

J’ai chaud.
אני חם. Je veux boire.

אני צמא.

Je veux uriner.
אני רוצה להשתין

J’ai froid.
קר לי. Je veux déféquer.

J’ai vomi. J'ai des diarrhées

הקאתי. יש לי שלשול

J’ai des nausées.
אני בחילה.

יש לי סחרחרת
Je voudrais des informations.
הייתי רוצה מידע.

A donner au patient.

J’ai des vertiges.

אני רוצה להתרוקן


