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Je dois prendre votre pouls.
Muszę wziąć swój puls.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Muszę zabrać swoje ciśnienie krwi.

je dois prendre votre température.
Muszę zabrać temperaturę.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Muszę zabrać częstości oddechów.

Je dois vous faire une prise de sang.
Muszę sprawić, że badanie krwi.

Je dois vous poser une perfusion.
Muszę zadać jeden wlew.

Je dois refaire votre pansement.
Muszę przerobić swój opatrunek.

Je dois vous faire une piqûre.
Muszę dać zastrzyk.

Je viens faire votre toilette.
Przychodzę do WC.

Vous ne devez pas boire.
Nie powinno się pić.

Vous ne devez pas manger.
Nie powinno się jeść.

Vous ne devez pas fumer.
Nie powinno się palić.

Vous ne devez pas vous lever.
Nie trzeba wstawać.



Je vous donne des médicaments.
Dam ci lekarstwo.

Je vous donne des antalgiques.
Daję ci środki przeciwbólowe.

Vous allez avoir :
Trzeba będzie:

une radio radio

une échographie ultradźwięk

un scanner skaner

un plâtre gipsu

un pansement opatrunek

C’est la sonnette pour nous appeler.
To dzwon do nas zadzwonić.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Są to przyciski, aby włączyć lub wyłączyć światło.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Są to komendy podnieść lub opuścić łóżko
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Jest to kawałek, który pozwala nam powiedzieć, co czujesz lub chcą.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc, prosimy o kontakt telefoniczny.

Chcę jeść. Chcę pić.
Je veux manger. Je veux boire.

Chcę oddać mocz. Chcę oczyścić.

Je veux uriner. Je veux déféquer.

To boli. Boję się.
J’ai mal. J’ai peur.

Jestem gorąca. Jest mi zimno.
J’ai chaud. J’ai froid.

Mam mdłości. I wymiotował.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Kręci mi się w głowie.
J’ai des vertiges.

Chciałbym być zmieniony (I mocz).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Chcę być przesiedleni w łóżku
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Chcę informacji.
Je voudrais des informations.


