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Je dois prendre votre pouls.
Би таны судасны цохилт өгөх хэрэгтэй.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Би таны цусны даралтыг авах хэрэгтэй.

je dois prendre votre température.
Би таны температурыг авч байна.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Би таны амьсгалын хэмжээг авч байна.

Je dois vous faire une prise de sang.
Би та цусны тест хийх ёстой.

Je dois vous poser une perfusion.
Би та нарт нэг дусаах асуух хэрэгтэй.

Je dois refaire votre pansement.
Би таны хувцаслахад дахин хийх ёстой.

Je dois vous faire une piqûre.
Би та нарт тариа өгөх хэрэгтэй.

Je viens faire votre toilette.
Би таны бие засах ирдэг.

Vous ne devez pas boire.
Та ууж болохгүй.

Vous ne devez pas manger.
Та идэж болохгүй.

Vous ne devez pas fumer.
Та тамхи татдаг байх ёстой.

Vous ne devez pas vous lever.
Та босож байхгүй байна.



Je vous donne des médicaments.
Би та нарт эм өгч байна.

Je vous donne des antalgiques.
Би та нарт өвчин намдаагч өгч байна.

Vous allez avoir :
Та хэрэгтэй болно:

une radio радио

une échographie хэт авиан

un scanner нь скан хийгчийн

un plâtre нь гипс

un pansement нь хувцас солих

C’est la sonnette pour nous appeler.
Энэ нь биднийг дуудах хонх юм.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Эдгээр нь дээр, эсвэл гэрэл унтраахын тулд товчлуурууд юм.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Эдгээр нь өсгөх, эсвэл ор бууруулах тушаалууд байдаг
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Энэ нь та мэдрэх, эсвэл юу хүсч байгаагаа та бидэнд хэлэх боломж олгодог нэг хэсэг юм.

танд туслах Бид энд байна, биднийг дуудаж уу.

Би идэж хүсэж байна. Би ууж байна.
Je veux manger. Je veux boire.

Би шээс ялгаруулж байна. Би бие засахад хүсэж байна.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Энэ нь өвтгөж байна. Би айж байна.
J’ai mal. J’ai peur.

Би халуун байна. Би хүйтэн байна.
J’ai chaud. J’ai froid.

Би дотор муухайрах байна. Би бөөлжис орсноос.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Би толгой эргэмээр санагддаг.
J’ai des vertiges.

Би өөрчлөгдөх хүсэлтэй байна (I urinated).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Би орондоо шилжин суурьшихыг хүсдэг
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Би мэдээлэл хүсэж байна.
Je voudrais des informations.


