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Je dois prendre votre pouls.
Мен сіздің тамыр қабылдауға тиіс.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Мен сіздің қан қысымы қабылдауға тиіс.

je dois prendre votre température.
Мен сіздің температурасын қабылдауға тиіс.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Мен сіздің тыныс алу жылдамдығы қабылдауға тиіс.

Je dois vous faire une prise de sang.
Мен сізге қан тест жасау керек.

Je dois vous poser une perfusion.
Мен саған бір инфузия сұрағым бар.

Je dois refaire votre pansement.
Мен сіздің байлап қайтару керек.

Je dois vous faire une piqûre.
Мен сізге инъекцияны беруге бар.

Je viens faire votre toilette.
Мен сіздің дәретханаға келеді.

Vous ne devez pas boire.
Сіз ішу қажет емес.

Vous ne devez pas manger.
Сіз, жеуге болмайды.

Vous ne devez pas fumer.
Сіз шегуге тиіс емес.

Vous ne devez pas vous lever.
Сіз дейін алуға қажеті жоқ.



Je vous donne des médicaments.
Мен саған дәрі береді.

Je vous donne des antalgiques.
Мен саған обезболивающее береді.

Vous allez avoir :
Сіз болады:

une radio радио

une échographie ультрадыбыстық

un scanner сканер

un plâtre гипс

un pansement гардероб

C’est la sonnette pour nous appeler.
Ол бізге қоңырау шалыңыз Беллдің.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Бұл жарық қосу немесе өшіру үшін түймешіктер болып табылады.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Бұл төсек көтеріңіз немесе түсіріңіз команда болып табылады
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Бұл сіз сезінесіз немесе келетін қандай бізге айтып мүмкіндік береді бір бөлігі.

Біз сізге, бізге қоңырау шалыңыз көмектесуге осындасыз.

Мен жеп келеді. Мен ішіп келеді.
Je veux manger. Je veux boire.

Мен несеп келеді. Мен испражняется келеді.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Ол ауырады. Мен қорқамын.
J’ai mal. J’ai peur.

Мен ыстық қалдым. Мен тоңдым.
J’ai chaud. J’ai froid.

Мен жүрек айнуы бар. Мен құстым.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Мен айналуы сезінемін.
J’ai des vertiges.

Мен (I мочеиспускание) өзгертілуі өткім келеді.
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Мен төсек көшірілуге   тиіс келеді
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Мен ақпаратты келеді.
Je voudrais des informations.


