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Je dois prendre votre pouls.
நான ்உங்கள் துடிப்பு எடுக்க வேண்டும.்

Je dois prendre votre tension artérielle.
நான ்உங்கள் இரத்த அழுத்தம ்எடுக்க வேண்டும.்

je dois prendre votre température.
நான ்உங்கள் வெப்பநிலை எடுக்க வேண்டும.்

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
நான ்உங்கள் சுவாச விகிதம் எடுக்க வேண்டும.்

Je dois vous faire une prise de sang.
நான ்நீங்கள் ஒரு இரத்த சோதனை செய்ய வேண்டும.்

Je dois vous poser une perfusion.
நான ்நீங்கள் ஒரு உட்செலுத்துதல ்கேட்க வேண்டும.்

Je dois refaire votre pansement.
நான ்உங்கள் டிரஸ்ஸிங ்மீண்டும ்வேண்டும.்

Je dois vous faire une piqûre.
நான ்உங்களுக்கு ஒரு ஊசி கொடுக்க வேண்டும.்

Je viens faire votre toilette.
நான ்உங்கள் கழிப்பறை வருகின்றனர.்

Vous ne devez pas boire.
நீங்கள் குடிக்க கூடாது.

Vous ne devez pas manger.
நீங்கள் சாப்பிட கூடாது.

Vous ne devez pas fumer.
நீங்கள் புகைப்பிடிக்க கூடாது.

Vous ne devez pas vous lever.
நீங்கள் எழுந்திருக்க இலல்ை.



Je vous donne des médicaments.
நான ்உனக்கு மருந்து கொடுக்க.

Je vous donne des antalgiques.
நான ்நீங்கள் வலிநிவாரணிகள ்கொடுக்க.

Vous allez avoir :
நீங்கள் வேண்டும:்

une radio வானொலி

une échographie அல்ட்ராசவுண்ட்

un scanner ஒரு ஸ்கேனர்

un plâtre ஒரு பூச்சு

un pansement டிரஸ்ஸிங்

C’est la sonnette pour nous appeler.
அது எங்களுக்கு அழைக்க மணி.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
இந்த மீது அல்லது ஒளி அணைக்க பொத்தான்கள் உள்ளன.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
இநத் உயர்த்த அல்லது படுக்கை குறைக்க கட்டளைகளை உள்ளன
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இது நங்ீகள் உணர அல்லது என்ன செய்யவேண்டும் எனக் கூறுங்கள் அனுமதிக்கிறது என்று ஒரு துண்டு உள்ளது.

நாஙக்ள் உங்களுக்கு உதவ இஙக்ே உள்ளன, தயவு செய்து எங்களை அழைக்க.

நான ்சாப்பிட வேண்டும.் நான ்குடிக்க வேண்டும.்

Je veux manger. Je veux boire.

நான் சிறுநரீ ்கழிக்க வேண்டும்நான் மலம ்கழிக்க வேண்டும்.

Je veux uriner. Je veux déféquer.

இது காயப்படுத்துகிறது. நான ்பயநத்ுவிட்டேன்.
J’ai mal. J’ai peur.

நான் சூடான இருக்கிறேன். எனக்கு குளிருகிறது.
J’ai chaud. J’ai froid.

நான் குமட்டல ்வேண்டும். நான் வாந்தி.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

நான் தலைச்சுற்றினால.்
J’ai des vertiges.

நான ்மாற்ற விரும்புகிறேன் (நான ்சிறுநரீ ்கழிக்காமல)்.

Je voudrais être changé (j’ai uriné).

நான ்படுக்கையில் மீள்குடியேற விரும்பவில்லை
Je veux être réinstallé dans mon lit.

நான் தகவல் வேண்டும்.
Je voudrais des informations.


